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আনুষ্টান-প্রকরণ। 

2555 ণ 
০ £5 বিদ্যাদারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম, বিভাগ, 

রি রর গতি ও লম্ন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার 

সুদ ত নাম ভূগোল-বিদ্যা। 
রর বিদ্যার নোলভ্যার্থে ভূগোলবেন্তারা তাহাকে তীন 

অণ্ঘশে বিভাগ করিয়াছেন । ভূগোল-বিদ্যার যে অপশে 
পৃথিবীর অবয়ৰ লিরপণ করে, গুৃহদিগের সহিত তা- 

হার পরল্নর সম্থন্ধ অনুলন্ধান করে, তাহার গতি বেগ ও 

তৎ্প্রুথা সাব্যস্থ করে, তাহার পারমাণ স্থির করে, গ্রহা- 

দির দৃক্টিদ্বারা পৃথিবীস্থ স্বান-সকলের পরল্পর দূরতা- 
নির্ণয় করে, মানচিত্র-নিম্মাণের গ্ুথা প্ুদশন করে। 
ফলতঃ যে অন্ধ অস্কশাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন বোধগম্য হয় 

না;__তাহার নাম “গণিত-ভূগোল »।। দ্বিতীয়, যে অণশে 

জল-স্থল-বিভাগ,-_সসুদু, হৃদ ও নদীর ধক্ঘ্-_-জলের 
লবণাক্ততা, স্রোত, জোয়ার ও উষ্ণতার বিবরণ,__পর্ত, 
অধ্ত্যকা, উপত্যকা, ক্ষেত্র ও দ্বীপভেদ,__বারুর গ্রতি, 
ভূমিক্স, নাহীরস্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, খুতুর ক্রম, দেশ 
ও গ্ুতুভেদে মনুষ্য-পশ্র-পঙ্গীশবৃক্ষভেদ,_ ইত্যাদি পৃথি- 

ৰীর প্রুকৃতাবস্থার 1 বিষয়ক বিদ্যার আলোচন। 



২ প্রাকৃত-ভূগোল । 

থাকে, তাহার নাম “প্রাকৃত-ভূগোল?”। অপর থে 

অৎ্খশে রাজ্য, দেশ, নগর, গ্রাম। লোকসভ্থ্যা বাণি- 
জ্যাদি বিষয়ের বিবৃতি থাকে, তাহার নাম “ব্যাব- 

হারিক-ভূগোল ”। 
গণিতভূগোল অতি দুরহ বিদ্যা । বীক্গগণিত, রেখা- 

গণিত, ও জ্যোতিঃশাস্ত্বে সুন্দর দৃষ্টি না থাকিলে তাহার 
পরিজ্ঞান হওয়া অসাধ্য; সুতরা” ঘে পর্যন্ত এ নকল 
শাস্ত্র বর্জভাষায় সুপুচলিত না হয়, তদবধি উক্ত বিদ্যার 
গ্রন্থ এতদ্দেশ-ভাষায় রচনা হইবার সম্ভাবন1 নাহী। ইঁতি- 
হাস-পাঠকদিগের পক্ষে ও লোক্ষাত্রার মার্জল্যার্থে ব্যাব- 

হারিক-ভূগোল বিশেষ প্রয়োজনায়; পরন্ত তদ্বিষয়ের 
অনেক গ্রন্থ সুপ্রাপ্য আছে, অতএব আহাও এই গুন্থকর্তার ॥ 
লক্ষ্য নহে। অবশেষ প্রাকৃত-ভূগোল। বঙ্গভামায় তদ্ি- 
বয়ে কোন গ্রন্থ নাই, ও তাহার পরিজ্ঞান বিশেষ 
ফলদায়ক। তাহার আলোচনার, বোধ হয়, অনেকে 

সুতৃপ্ত হইতে পারেন, অতএব তদ্বিষয়ের সারার্গ পশ্চাৎ 
লিখিত কথিপনর প্রকরণে সঙ্কলিত হইল । 

প্রকৃত পদার্থের ধর্টবিচার দুই প্রকারে সুসাধ্য ; 
পথম, কার্য-দৃষ্টে কারণের অনুমান ; দ্বিতীয়, কারণ- 

দুষ্টে কার্ধেযর নির্ণয়। ভগবান গৌতমঞ্জষি পরিভাষায় 
এই পুকারদ্বরকে " পৃর্রব্ছ ” ও “ শেষবছ্” শব্দে বিধান 

করেন | বৃক্ষহইতে আমু ভূমিতে পতিত হইল, এই কার্য 

দৃষ্টি পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্কতি আছে, এই বিখ্ির উদ্ভাবন 
করার নাম শেষ্বৎ-পাধন | অপর, গুরূপদেশ, মান- 

সিকস্কল্পন। বা অন্য কোন উপায়দারা পৃথিবীর আক- 
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ফণ-শক্তি আছে, এই বিধি স্থির করত, আমের পত্তন 

প্রুতি সেই বিধির প্রয়োগের নাম পুর্ববৎনাধন| অব্যক্ত" 
ধর্মের অনুসন্ধানার্থে শেষবৎ-সাধন অত্যন্ত *প্রুয়োজনীয়, 
তৎসাহায্য-ভিম্ব পদার্থ-বিদ্যার উপকার দর্শে না। 

কিন্তু উপদেশার্ে পূর্র্বব্থ-সাধন ফলদায়ী, অতএব এই 

প্রস্তাবে তাহারই অবলম্বন করিব। 

দ্বিতীয় প্রুকরণ। 

ভাঁল-সুল-ভেদ। 

৯ ই পি 
হুল প্রমাণদ্বারা সপ্রুমাণ হইয়াছে, পৃথিবী 

বও র্ চা গোলাকার; পরন্ত তাহার 
৫ ১6. রা দেহের উপরিভাগ সম নহে; কোন স্থান 

উচ্চ কোন স্থান নিসুভাবে অবস্থিতি করিতেছে। উর্ঘ- 
ভাগাপেক্ষায় নিমুভাগ পুশম্ত, এব, তাহার সব্বত্র জলে 
পরিপূর্ণন। ভূগোলবেত্বারা অনুমান করেন জলপুর্ণ নিমু- 

ভাগে পৃথিবীর দশাণশের সাত অণ্ঞশ স্থান ব্যাপ্ত করেঃ 

' অবশিষ্ট তীন অ০্শ সাত্র উচ্চ; এব” তাহাই স্ুল। 

ভূগোলের মানচিত্র-প্রুতি দৃষ্টি করিলেই প্লট প্রতীতি 
হয় যে পৃথিবী কথকপ্তলি দ্বীপের সমফ্টি। এঁ দ্বীপ বা 
ভূমিখও-সকল এক বুহৎ জলশয্যায় বিজুত আছে। এ 

* জলশয্যার নাম সমুদ্বু | তাহা পৃথিবীর ভূভাগের সব্দত্র 
বেষ্টন করে, কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই ; ফলতঃ পৃথ্িবীমগ্ডুলে 
এক মাত্র লসুদ্র আছে। কিন্তু এ মহাসমুদ্রের সব্দত্র সম. 



৪ প্রাক ভাগোল । 

ভাববিশিষ্ট নহে; সত স্তরঙ্গাদি-ভেদে স্বানে ২ তাহার 

লক্ষণ-ভেদ হয়। তদ্দুষ্টে ভগোলবেন্তারা তাহাকে দুই খণ্ডে 

বিভাগ করেন $ প্ুথম, প্রাচীগর্ভ, দ্বিতীয়, প্ুতীচীগর্ভ | প্রা 
চীগর্ভ ৪খণ্ডে বিভক্ত; তদ্যথা ১ কুসেরু-সমূদু, ২ দক্ষিণ- 
সমদু, ৩ ভারত"সমূদ্ু,৪ স্থির-সমুদু । প্রুতীচীগভ সুমেরু সমদৃ 
ও আতান্তিক সমুদ্দু এই দুই খণ্ডে বিভক্ত ) এই ছয় সমুদ্রের 

সীমাও স্থিতি ভূগোলের মানচিত্র-দৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত 
হয়, অতএব এস্বলে তাহার বিবরণ করা বাহুল্য। 

ভূগোলের স্ল-খণ্ড-সকল সন্দরত্র সমতুল্য নহে; পরিমাপ 
ও আকৃতি বিষয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন আছে | লামান্য মান- 

চিত্রের বামপার্্ে ষে এও দূষ্ট হর, তাভাই সর্া- 
পেক্ষায় বৃহৎ | ই্রাজের] তাহাকে “ প্রাচীন-পৃথ্থী?। 
কহেন। এই খণ্ডের পুধান অন্শের নাম আশিয়া-থগ্ড, 
ও অপর অ্শদ্বরের নাম ইউরোপ এব আফরিকা। 

বস্ধতঃ ইউরোপ আশিয়া খণ্ডের এক বাহু সাত্র, ও আফ- 

রিক1 এক দ্বীপ-বিশেষ ; বোধ হয়, তাহার উৎপত্তির 

বহুকাল পরে কোন কারণখবশতঃ অবশিয়া খণ্ডের মহিত 

সণ্যুক্ত হইযাছে। ফলতঃ ইউরোপ ও আশিয়। এক 

মহাদ্বীপ ও আফরিকা অপরএক দ্বীপ, উভয়ে এক সঙ্কট- 
স্থল-দ্বার] মিলিত হইয়1 পৃথিবীর পূর্জার্থ সম্পুর্ণ করে। 

মানচিত্রের দক্ষিণভাঁগে যে বৃহৎ ভূমিথগ্ড দৃষ্ট হয় তা" 
হাকে ইপ্রাজের) “নুতন পৃর্থী” কহেন ; কারণ পৃর্তন- 
কালে ইহার অস্থিত্ব বিষয়ে ভাহাদিগের পরিজ্ঞান ছিল 
না; সব ১৫৫১ আব্দে অসরিকস্ নামা এক জন নাবিক, 

ও তাহার কিঞ্চিৎ পরে কলম্বস্ নাম] বিখ্যাত নাবিক, 



জল-স্থল,ভেদ । ৫ 

এ বৃহৎ পৃর্থী-খণ্ডের উদ্ভাবন করেন । পূর্তার্ধের ন্যায় 
পৃ্ীর এই অপরাদ্ও দ্বীপছয়ের সমষ্টি। আশিরা ও আন 
ফরিকা যে প্রুকারে এক স্থল-সঙ্কট দ্বারা সক্ষিলিত, উত্তরা- 
দ্ধের দ্বীপদ্বরও তদ্ধপ এক স্ল-সঙ্কট-দ্বারা স"য়োজিত; * 

কিন্ত এ স্কুলসঙ্কটদ্বয় সমপর্মাপন্ন নহে 3 মুয়েজ-স্কৃলসঙ্কট 

বালুকাময়, ও পানামা-স্কলনঙ্কট গ্ানিট নামক সুদৃঢ় 
প্রস্তরদ্বারা নিষ্মিত। পৃথীর উত্তরার্থের নাম আমরিকা। 

এব” স্িতভেদে উত্তর ও দক্ষিণ শব্দ্বার] পুভিন্ন হয়| 

গণিতভগোলবেন্তারা পৃথিবী-মগ্ুলোপরি নানাবিধ রেশ 
খা কল্পনা করিয়া থাকেন। পৃথীর মপ্যভাগ্ে পুর্দর-পশ্চি- 
মে দীর্ঘ যে রেখা কল্পনা করেন, তাহার নাস নিরক্ষবুত্ত | 

এ রেখা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ এই দুই খণ্ডে বিভাগ 
করে । উক্ত খগুদ্ধরের উত্তরাদ্ধে ভূমিভাগ অধিক, দক্ষিণা- 
দ্ধ অত্যন্প । পুর্দোক্ত রেখার উভরপার্থে কিরদ্দুর অন্তরে 
অপর দুই রেখা কল্পিত আছে, তাহাদিগের নাম অয- 

নান্তরুর্ত | তদনন্তর অপর দুই রেখা আছে, তাহাদের 
নাম কুমেরু ও সুমেরু বৃত্ত । অযনান্তবুত্তদ্ধয়ের মধ্য-গত 

স্থানের নাম গ্রীষ্ু-মগুল; তদুভয়পার্খে, নম-মগ্ল-্য়, ও 
তৎপরে সুমেরু ও কুমেক্ু বৃত্তের পার্খে হিম-মগুল দ্বয়। এই 

মণ্ডল-পঞ্চকে জলশস্থলের বিশেষ অসমতা৷ আছে। 
নিরক্ষবুত্তের উত্তরে উত্তরায়ণান্তবুত্ত-পর্ষন্ত সমস্ত স্া- 

নের সহম্গা"শের ২৯৭ 
আপি পপপশীশশীশী শশী 2 পি পাশ 

4 সামান্য-ভূগোল- -গৃস্থে এইট আলনহাতের নাম “* পানামা 

ডমরুমধ্যস্থান"? কিন্তু মক্গীণ-স্ানকে ডমক্রুমধ্যস্থান শবে বিধান 

করিন্ে। আমাদিগের অভির্চ হইল না। 



৬ প্রাকৃত-ভুগোল । 

অ০্শ স্থল, অবশিষ্ট জল। 
উত্তর-সম-মণগ্ডুলের নমস্ত-স্থানের সহসা”শের ৫৫৯ 

অতশ স্থল, অবশিষ্ট জল । 

সুসেরু-হিম-মগডলের এ এ ৪০০ 
অদ্শ স্থল, অবশিষ্ট জল। 

নিরক্বুত্তের দক্ষিণে দক্ষিণায়নান্তবৃন্ত পর্যন্ত এ এ ৩৯২ 
অপ্.শ স্কুল, অবশিষ্ট জল। 

দক্ষিণ-সম-সগুলের এ এ ৫১৭ 
অৎ.শ স্কুল, অবশিষ্ট জল। 

কুমেক্ু-মগ্ডুলের এ এ ০০০ 
অংশ স্থল, অবশিষ্$ জল। 

ফলতঃ পৃথিবীর উন্তরার্ধে ১৬ অণ্পশ এব” দক্ষিণাদ্ধে 
৫ অ্ণ্খশ ভূমি। পৃথিবীর একার্দে এতাদূশ অধিক ভূমি 
ও অপরার্ধে তাহার স্বন্নতা দৃফ্টে ভূগালবেত্তারা বহু- 
কালাব্ধি কল্পনা করিতেন, দক্ষিণ-সমুদ্রের কোন স্থানে 

আশিয়াদি-ভূসিখণ্ডের ন্যায় এক বৃহৎ দ্বীপ আছে, কিন্ত 

কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই | ত্ররোদশ 
বর্ষ হইল উন্ি্ষ্স্ নামা জনৈক মাকিনূ নাবিক অস্ত্রে 
লির়া-দ্বীপের দক্ষিণে পৃথিবীর গ্লান্তভাগে এক বিস্তীণ 
ভূমিথগ্ড দৃষ্টি করিয়াছিলেন । অধুনা তাহাই এ কল্পিত 
দক্ষিণ-শখণ্ডের প্রতিনিধি হইর] তন্নামে বিখ্যাত হইয়াছে 
কিন্ত যে সময়ে উর্নিল্ষম্ সাহেব তত্স্বানে উপনীত হইয়া- 

ছিলেন, তৎ্কালে ভাহ। হিমশিলায় মগ্ডিত ছিল, তৎ্প্রযুক্ত 

তাহার বিশেষ বিবরণ অদ্যাঁপি পুচারিত হয় নাই । 

প্রস্তাবিত-ভূমিশখগ্ড ত্রয়ের চতুর্দিগ্রর্তি অনেক দ্বীপ 



পর্বত-মূষ্টির বিব্রণ। শি 

আছে; এব ক্রমশঃ অপর অনেক দ্বীপ সসুদূহইতে উত্থিত 

হইতেছে, ও কোন ২ দ্বীপ জলধিতে নিসগ্র হইয়া বিলুপ্ত 

হইতেছে | ভূগোলবেন্ত।রা সপ্ুমাণ করিয়াছেন, নৃতন-গিনি 
নামক দ্বীপের পুব্দে যে কতকপ্তলি ক্ষুদ্ূ ২ দ্বীপ শ্রেণি- 

বদ্ধ হইয়। আছে, পুর্বে তাহার! পরস্্রর মিলিত হইয়? 

বৃহৎ ২ দ্বীপাকারে ব্যক্ত ছিল ; সমুদ্রের আক্রমণে ছিম্ন- 
ভিন্ন হইয়া তাহার অধিকা"শ জলে নিমগ্ন হইয়াছে, এবণ 

অবশিষ্ট ভাগ ক্ষুদূ২ দ্বীপাকারে পরণত হইয়াছে £ 
ও এ ক্ষুদূ দ্বীপব্যুহও ক্রমশঃ জলে নিমপ্র হইতেছে। 

পরন্ত এ রহস্য-ব্যাপারের বিবরণ পরব্ৰত-সৃষ্টির বিব- 

রণ না জ্ঞাত হইলে ল্পষউ$ বোধগম্য হইবে নাঃ অতএব 

আদৌ পর্ঘত-সৃষ্টির বিবরণ বক্তব্য | 

তৃতীয় প্রকরণ । 

পর্ঘহ-সৃদ্টির বিবরণ। 

গস) রঃ থিবী কি প্রুকারে সৃষ্ট হইয়াছে, এব* তাহার 
র্ ৫ অন্তর্ভাগের পদার্থ ও অবস্থা কীদৃশ, তাহা 
2৫6): আমরা জ্ঞাত নহি । পব্দত-শ্রেণির অবস্থা 
ও পদার্থের অনুসন্ধান দ্বারা প্রুতীতি হয়, পৃথিবীর 
বর্তমান-অবস্ার পুর্বে পুনঃ ২ জলপ্লাবন ও অগ্রিসঞ্চার 

ঘ্বারা তাহার গাত্রোপরিভাগের সম্যক পরিবর্তন হইয়াছে। 
সৎস্কৃত ভাষায় এই জলপ্লাবন ও অপ্রি-সঞ্চারকে “ প্রুলয় » 



৮ প্রাকুভভূগোল । 

শব্দে কহে; কিন্ত শাক্্রোক্ত তদ্বিবরণের সত্য-মিথ্যাশবিষয়ে 

আমর! বাক্যব্যয় করিতে অধুনা মুহা রাখি না। 

ভূ-তত্ব-বিদ্যায় পারদর্শি মহাশয়ের] নিরূপণ করি- 
য়াছেন, পলাও-ত্বকের ন্যার কতকপ্তলি পার্থিব-পদা- 
খের স্তরদ্ারা পৃথিবীর উপরিভাগ আবৃত আছে । এ 
স্তরপ্তলি ক্রমশঃ ২ সনস্থাপিভ হইরাছে; ও মধ্যে ২ 

এক ২ বার প্রলয় হইয়াছিল । এক এক স্তর ম-স্থা- 

পিত হইতে কত সহমূু বনর কাল গত হইয়াছিল 
তাহা নিরূপণ করা কঠিন; অপর এ স্তর-সকলের মীম 

ও পরিসাণ নিরূপণ করাও দুঙ্কর। যে সকল স্তরের পরীক্ষা 

কর] গিয়াছে তদ্দফ্টে বোপ হর গ্রানিট্ নামক এক প্রকার 

দানাবিশিষ্ট পুস্তর সর্্াদৌ প্রুস্তত হয়, এবণ এ পুস্থর 

পৃথিবীর অন্তর্ভাগে আছে । কোন ২ ভূতত্ত্ববিৎ অনুমান 

করেন, এই দ্বীপসস্কুল। পৃথিবী উক্ত প্রস্থ ব-নিম্মিতি অণুস্ব- 
রূপ; কালক্রমে তদুপরি অন্য পদার্থ চারি জাতীব হরে 

স্থাপিত হইয়াছে । এ স্তরজাতি-চতুষ্টয়ের নর্ধাদৌ স্থাপিত 
স্তর কয়লাবিশিষ্ট;ঃ অতএব তাহাকে “আঙ্গার্ধ্য স্তর? 

বা "প্রথম স্তর ” শবে কহি। তদনন্তর যেন্তুর তাহা চৃণ- 
ময়,অথ্বা তাহার অধিকাণশ চুণ? তাহার নাম * চণস্তর 

বা] “দ্বিতীর স্তর? | তৎ্পরে “ তৃতীয় স্তর"; তাহার প্রধান 

অঙ্জ বালুকী। তদুপরি মৃত্তিকা বা মৃত্প্রস্তর। এই স্তর 

চতুষ্টয়াতিরিক্ত অগ্রি"দগ্ধ-প্রস্তরের পিওও অনেক স্থানে 

আছে; তাহাকে আগের প্রস্তর শব্দে কহি। স্থানভেদে, ও 
যে২ং পদার্থে পূর্বোক্ত স্তর-সকল প্রস্ত হর তাহার 
পরিমাণভেদে, কোন২ স্থানে এক শ্রেণিগত প্ুস্তরের 



পর্বহ-সজ্বর বিনরণ। ৯ 

ভিন্ন ২ অ*্শের পুস্তর-গত অনেক লক্ষণ ভেদ হয়, তথা 

নামের ও পরিবর্তন হইয়া! এক ২ শ্রেণিমধ্যে ভিন্ন ২ বর্গের 
সৃষ্টি হয়; পরক্ত ভূমগুলের যে পর্য্যন্ত স্থান অনুসন্ধিত 
হইয়াছে ও তাহার সর্ধত্র যে২ং প্রকার গুস্তর-স্তর দুষ্ট 
হইয়াছে, তাহ! পূর্রোক্ত কএক প্রকার স্তরের কোন 
না কোন শ্রেণির সহিত সমন্বিত হয়] থাকে। 

এই নকল স্তর স্থাপিত-হওনাবধি পৃথিবীর আন্ত- 
ভাগ নলমভাবে অবস্থান করিতেছে এমত বোধ হয় না; 

পুত্যুত পুভীতি হইতেছে লময়ে ২ অপ্রি জল বা অন্য 

কোন প্রুবল কারণ এ স্তরকে স্ফীত ক্রিয়। উর্দে নি- 
ক্ষেপ করিয়াছে, এব তদ্বারা যে স্তর পুব্দে সম- 

ভূমি ছিল তাহার এক দেশ কুব্জাকার হইরা উচিয়াছে, 
অথবা তাহার কোন ২ স্থান ভগ্ন হইয়া তাহার অগ্ু- 

ভাগ উদ্ধাভিমুখ হঈরাছে। কুত্রাপি বা এ স্তর-সকল 
আধোনিমপ্ হইতেছে | অপর পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইল 

তদ্দক্টে ল্পষ্ট ব্যক্ত হইবে পৃথিবীর স্কলভাগে প্রস্তর"স্তর 

এই পুকারে উর্ছে নিক্ষিপ্ত হইলেই পর্বত হয়। চিত্রের ) 

চিহ্ন অবধি প্রত্যেক পার্খে কএক স্তর আছে; এ 

স্তরের উভয়-পার্থখের অগ্ুভাগ (ক খ গ ঘ চিহ্ৃ) 
আশদৌ লস্মিলিত ছিল, উদ্দে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই ভগ 
হইয়] উদ্দাভিসৃখ হইয়াছে। 

যে শক্তিতে পৃথীর স্তর উৎক্ষেপণ করে তাহা পৃথিবীর 

এক স্থানে বল-প্রুকাশ করিলে কুক্জাকার এক পর্ত- 

পিগ সন্ভবে; তাহাকে অসতশ্পিষট পব্ধত শব্দে কহি 

পরন্ত ভূমগুলে এবক্সকার অসপ্ষ্লিউ পৰ্ত অল্প আছে 



৯০ প্রাকৃহ-ভূুগোল । 

অধিকাণ্ঘশ পর্জত অতি 

]*৭ দীর্ঘাকারে শ্রেণি-নিবদ্ধ 
হইয়) থাকে । হিসালয় 

পন্দত বুহ্ধদেশহইতে 
0১ পারন-দেশশ্পর্যযন্ত আশ 

7৯২২৭ ফ্টাদশ শত ক্রোশ স্থান 
৭2 এই] ব্যান্ত করিয়া আছে । 

বিন্ধ্যগিরি রাজমহলহহী- 

তে আওরঙ্জাবাদ-পর্ধস্ত 
বিস্তীর্ণ; সোলেঃমান্ প- 
ব্বত পেশাওর হইতে 

সমুদ্র-পর্শ7ন্ত দীর্ঘ: ঘা- 
টাখ্য পব্ধত আওরঙ্গা- 
বাদ হইতে কন্যাকুমারী 

অন্তরীপ অবধি পুশস্ত- 
প্রাচীরবছ দগ্ডারমান্ থাশ 

কিয়] সমুদ্ূকে ভারতবর্ষ 
প্লাবিত করিতে নিষেধ 
করিতেছে । এই সকল 
পক্ৰতশ্রেণির সর্বত্র স" 

মোচ্চ নহে, স্থানে ২ নিমু 

ও আছে। এ নিমু-স্থান- 
"সকল অনুপুস্থগ্ামী-_ 
অর্থাৎ যে দিগে পরত 

দীর্ঘ তাহার প্রস্থদিগে এ 

চে 

17২ / ! 

7 

চপ 
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নিম স্থানের বিস্কৃতি। এ নিমু স্থান প্রশস্ত হইলে “ উপ- 
ত্যক,? ও সঙ্কীর্ণ হইলে “পার্্ত্য পথ” ৰা “গিরিশ 
লঙ্কট,+ শব্দে বিখ্যাত হয়। 

যে শক্তিদ্বার। পৃথিবীর স্কুল ভাগকে উৎক্গষেপ করিয়া 
পর্ধতের সৃষ্টি করে তাহা সমুদ্ু-গর্ভেও স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়। থাকে, এবস তদ্দ্ারা যে পব্থতের উৎপত্তি হয় 
তাহ) জলমধ্যে নিমপ্র থাকিলে “ম্প্রগিরি” শব্চে প্রুনিদ্ধ হয়: 
এব. তাহা জলহইতে উদ্খিত হইলেই দ্বীপশশব্দের 

বাচ্য হইয়। উঠে। কোন ২ মগ্রগিরির অগুভাগে প্রুবাল- 
কাটের] আপন আবাল নতস্থাপন করে; এব" ক্রমশঃ 

তাহ বৃদ্ধি হইয়া জলমীমাহইতে উদ্দে উদ্থিত হয়, তৎ- 

পরে জোয়ারদার] তদুপরি মৃত্তিকার নতস্থাপন হই- 
লেই দ্বীপের নৃষ্টি হইল | ফলতঃ দ্বীপমাত্রেরই মূল পর্বত, 
এব. তাহা পৃথিবীর দেহস্থ পার্থিব-পদ্ার্থের উৎচ্ষে" 

পণদ্বারা উৎপন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবী কোন কালে জলে 

নিমপ্র ছিল কি না তাহা আমরা উপস্থিত-প্ুমাণস্দৃষ্টে 

নিওম"শয়ে কহিতে প্রস্থত নহি; পরন্ত হিমালয়ের শিখ- 

রস্থ-প্রস্ভর-মধ্যে সমুদ্রজ-শস্থৃকের স্থিতি-দৃষ্টে ইহা অব- 

শযই স্বীকার করিতে হইবে, হিমালয় কোন সয়ে 

নমুদ্রের গর্তশারী ছিল; পৃথিবীর কোন বিশেষ-শক্তিদ্বারা 
ইদানান্তন সেই জল-শয্যাহইতে শির-উত্তোলন করিয়া 

গিরিরাজ পদ প্রান্ত হইয়াছে। প্রস্তাবিত শক্তি এক 
বার কি পুনঃ চেষ্টায় হিমালয়কে উৎক্ষেপ করিয়া, 

ছিল ইহা নিশ্চয় করা হয় নাই। ভূ-তত্বানুসন্ধায়ির! 
অনুমান করেন পুনঃ ২ চেষ্টায়ই এই কৃহৎ কার্ধয নিষ্পন্ন 
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হইয়াছে; পরজ্্ সে সকৃৎ বা বারণ্বার চেষ্টায় লয়ঙ্গ 

হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে শক্তি 

অফ্টাদশ শত ক্রোশ দীর্ঘ ও শত ক্রোশ প্রস্থ হিমালয়- 

পর্জতকে চারি ক্রোশ উদ্ছে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহার 

চিন্তন করিতে হইলে মন এক-কালে অবসন্ন হই] পড়ে। 
-সপ্গুমাণ হইয়াছে আসিয়া-খগ্ডের গেোশাব নাসক বিস্তীণ 

মক্রভূমি ও আফ্রিকা খণ্ডের সাহারা মক্রুভূমি কোন সমরে 

সমুদ্রের গর্ভ-স্বান ছিল; নব্য-কালে পৃথিবীর আন্তরিক- 
শক্তিদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া] জল-শৃন্য হইয়াছে। 

পর্ত-শ্রেণির এক পার্থ দুর্গম ও প্রায় খছুভাবে উচ্চ, ও 
অপর পার্খ ক্রমশঃ ঢালু হইয়! থাকে। হিমালয়ের 
দক্ষিণভাগ প্রায়ঃ খুছুভাৰে উচ্চ, সুতরাণ, অত্যন্ত দুর্গম, ও 

উত্তর ভাগ ক্রমশঃ নিসু, তথা সুগম। ভারতবর্ষের ঘাট 
পব্ৰবত, সোলেঃমান্-পর্ত,বিদ্ব/-পব্ৰত,সহ্যাদ্রি-পর্বত, আ- 
রাবলী-পব্দত, ইউরোপ খণ্ডের আন্নুল্ ও পিরিনিস্ পব্দত, 

ও দক্ষিণ অসরিিকার আগিস্ পর্থতও এ গ্রুকার ; তাহা- 

দের যে পার্থ নমুদ্রাভিসুখ সেই পার্থ অতি দুর্গম ও প্রায় 
জুভাবে উচ্চঃ ও যে পার্থ স্থলাভিমুখ তাহা ক্রমশঃ নিমু। 

পৃূর্মেই উক্ত হইয়াছে দ্বীপ-সকলের মূল পর্বত, সুত- 
রাণ্, এ পর্বতের দীর্ঘতানুনারে দ্বীপের দৈর্ঘ্য-নিরূপণ হয়। 
প্রায়োদীপ-নম্বন্ধেও এই নিময় গ্ুচার আছে । কামস্কাট্কা 

প্রায়োদ্ীপ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, তন্মপ্যস্থ পর্বতশ্রেণীও তদনু- 

রূপ| মেক্রিকো প্রারোদ্বীপও উদ্ভর-দক্ছিণে দীর্ঘ ও তত্রত্য 
পর্জতও তদনুসারে প্রশস্থ। অপর এই নিয়ম পৃথিবীর 
বৃহৎ২ খণ্ডেও অগ্ুচরিত নহে। দক্ষিণ আমরিকা ও 



পর্ধত-সঞ্টির বিবরণ। ১৩ 

তত্রত্য আগ্ডেল নাসক পর্তশ্রেণী, উভয়েই উত্তর-দক্ষিণে 

দীর্ঘঃ আসিয়। খণ্ড পুর্র্-পশ্চিমে দীর্ঘ ও ভত্রত্য হিমালয় 
ও আল্তাই ও কুয়েন্লুন্ পর্ব ত-শ্রেণী-নকলও তদনুরূপ | 

অস্থি মন্ষ্য দেহের যে প্রকার আপার, সেই প্রকার 
পৃথিবীর স্কুল ভাগের আধার পর্ত। প্রত্যেক দ্বীপের এক 

দেশে এক২ পর্ষত বা পব্তশ্রেণী আছেঃ এ দ্বীপের 

সমস্ত ভূমি প্রস্তাবিত পর্বতের উপর নির্ভর করে। পৃথি- 

বীর বৃহৎ ২ ভূমি-খগু-সকল বহু দ্বীপের সমফ্টি; সুতা" 
তাহাতে সমুচিত পর্্তেরও স্থিতি আছে। এ সকল পর্ব্ব- 

তের কিয়দণতশ ভূমি-খওকে ভগ্র প্রাচীরবৎ বেন করে; 
আশ্ব বোধ হয় যেন এ পব্বত ভূমি-প্লীবনকারী সমুদুকে 

নিবারণ করণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। বৃহৎ-ভূমি-খণ্ডের 

ব্ষউনকারী পন্দতকে আমরা ভগ্র-প্রাচীরের সহিত তুলনা! 

করিলাম, কারণ তাহার সর্ধত্র সমোচ্চ নহে; অনেক 

স্থানে বিচ্ছেদ আছেঃ এ স্থানে২ বিচ্ছেদ না থাকিলে 

নদী-সকলের জল-নিগমনের উপায় থাকিত না। 

ক্ষৌণী-বিদ্যায় বিশারদ মহাশয়ের নিরূপণ করিয়াছেন 
যে সকল ৪ পর্তশ্রেণী সর্্াৎশ সমদূরে অবস্থিতি করে 
তাহার সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে,ও তাহার পদার্থ ও সম- 

তুল্য । এই নিয়মদ্বার! ভূমগুলের প্রাচীন বৃত্তান্ত অনায়াসে 

নিরূপণ হইয়া থাকে । সমান্তরাল-পব্রত-শ্রেণিদ্বয় শত 

ক্রোশ অন্তরে স্থিত হইলেও তাহাদের পরন্পর সম্মুশখবর্তি 
উচ্চ ও নিসু স্থান এতাদৃশ বোধ হয় যেন এক প্রত ভগ্ন 

হইয়া দুই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, ও উভয়কে নিকটে 

আনিলে মিলিত হইয়। এঁক্য হইতে পারে। 
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উচ্চতা-ব্ষয়ে হিমালয় পর্বত সর্ধাপেক্গায় শ্রেষ্ঠ; 

তাহার তুল্য উচ্চ ও প্রাচীন পর্্থত আর কুত্রাপি নাই। 
তাহার সর্রের্ঘ শিখর সিকিম রাজ্যের উত্তর ভাগে কা- 
্চনবিজা নামে বিখ্যাত আছে। ভূগোলবেস্তারা সমুদ্রের 

জল-সীমাহইতে পর্্তের উচ্চত। নিরূপণ করেন । তন্গি- 

য়মায়নুলারে কাঞ্চনবিঙ্গী৷ ১৮৯৮৪ হস্ত উচ্চ। পৃথিবীর 
প্রধান ২ পর্্তের উচ্চতা নিস নিরূপিত হইল। 

আশিরা খণ্ডের পর্বত । 

কাঞ্চনবিঙ্গ। (হিসালয়ের শিখর),* ১৮,৯৮৪ হস্ত উচ্চ 

ধবলগিরি ** (এ) *-১১১৮১৪০০  % 
যমুনোত্তরী ৪ (25 ৮ ৭৯৯৩ 

নন্দাদেবী ১০ (এ) ১১১১১৭২১০৬৫ ৯ 

গোসাই-্থান্ ১১ (এ) ১১৮১১৬১৪৬৭ ১, 

চুমালারি  ** (উ) ১১ ৯৫৯৬৩ 8 
মৌনারোয়া (সাগউইচ্দ্বীপ) .* ৯০৬৫৯ 9 

ওফর (সুমাত্রা) ১১ ** ০০ ৯১২২৭ ১ 
ইটালিট্জকোয়! (আল্তাই শ্রেণী) ৭,১৫৮ ১, 
আরারাট্ (আর্মীনি দেশ) .. ৬,৪০০ ১, 

আমরিকা খণ্ডের পর্বত । 

আকোন্কা-গ্তয়। (আগ্তিসের শিখর ) ১৫,৩৩৪ 
চিন্বরোজো ** ৮, (এ) ১১৪,২৮৩ ৯ 
সোরাটো। ১০ ০5 (খু) ১১ ১৪,১৯১ 
ইলিমানি ** ** ১১০৯১৪১১৯৮০ 
ডেফ্কাবানাডেো। ২, ৮ ০ ৮* ৯৪১৩৬৭ 

ডেসিয় কান্সাডা,, ** ১, ১২১৪৭ ৯ 
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কোটোপাক্সী ১৮৯5৯১২১৫৭৪ ৯ 
পোপোকাটিপেট্ল্ ১ ১০১১৮১৪ ১ 
সেপ্টইলিয়াস ** ১১১৯০৮ ১, 

ইউরোপ শাণ্ডের পর্বত | 

সণ্টশ্ব্রাঙ্ক (শ্বেত শিখর ) ১৩,৪৪৬ » 
সণ্ট রুনা -* »:-১০,৩৮১ 
জঙ্গফী *- 2০25252৩ ৯১১৫৩ ২, 

সেপ্ট-বর্ণারড ১২ ১১ ৫,৩১২ ১, 
এটন1! ** ১০ ৭,২৪৬ ২ 

বিশ্তুবিয়ন ৪৮ ভু ৬২৯. 4 
আফরিকা খঞ্চেরপক্বত । 

গীশ ১, ** **. ** ১০১৩০০ ১ 

আমসিদ্ আসিদ্. ০. ০০::৮০৬৬৬ 5 
আত্লাল্ ৮১১২০ ১, 
লাসাল্্মোন্ ** ৭৪৬৭ ৯» 

তেনেরিফ্ ১০ 2০255 8৯৮৭, 

চতুর্থ প্লুকরণ। 
ভূমিকম্প । 

) 

ন ৪ নু ব্-প্ুকরণে পর্ত-সৃষ্টির বিবরণ-প্রুসঙ্গে 

বশ 

৮ হি 

€1 চ- পৃথিবীর আন্তরিকশক্তি-ৰিশেষের পুনঃ ২ 
£* উল্লেখ করা হইয়াছে । এ শক্তি পৃথিবীর 

রে 9৭ 
টং তে পৃষ্ঠদেশকে সতত আন্দোলিত করিতেছে ; 

নিমু-স্থানকে উর্ছে নিক্ষিপ্ত করিতেছে ; উচ্চ-স্থানের অধঃ- 
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পতন করিতেছে; সমুদু-গভকে পর্ধতাকারে পরিণত 

করিতেছে, পর্বতকে সম্দ্ূনাৎ করিতেছে ; ফলতঃ বায়ুর 
বেগে যে প্ুকারে জলকে উন্মিবিশিক্ট করে, প্রস্তাবিত 

শক্তি এই বিশ্বধারিণী পৃথিবীর পৃ&-দেশকে তদ্রপ অরঙ্গা- 

য়িত করিয়া রাখিয়াছে। এ কথায় জনগণের আশু ৰি- 
শ্বাস হওয়াই দুর | অনেকে কহিতে পারেন, "কিঃ যে 

পৃথিবী সর্্পদার্থের আপার; যাহার অবলম্বনে অত" 
লঙ্লর্শ সমুদ্ ও দৃঢ়ত্বের উপমাস্বরূপ পর্বত-নকল স্ব ২ স্থানে 
বিরাজমান আছে,তাহার পৃষ্ঠ জল-তরঙ্গের ন্যার অস্থির ঃ 

একথা ভদ্রের অগ্রাহ্য ”| পরন্ধ তাহাদিগকে নিরস্ত করা 

দুষ্কর নহে। ভূমিকম্পের ও আগের পর্বতের বৃত্তান্ত 
তাহাদিগের কর্গোচর করাইলেই অনেক ভুম দূর 

হইতে পারে। 

ভূতত্বানুসন্ধারিরা অনুমান করেন পৃাথবী কোন সময়ে 

অগ্নি-প্রুজলিত-পিগুবৎ ছিল; ক্রমশঃ তাহার পৃষ্ঠ- 

দেশ শীতল হইর1 জীব-জন্তর বাসোপযুক্ত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহার আন্তর্ভাগ অদ্যাঁপি শীতল হয় নাই; অগ্ন্য- 

তাপে এপর্স্যন্ত দূব-ভাবাপন্থ আছে। সেই দুব-পদার্থে বা 

তনিকটস্থ উত্তপ্ত প্রস্তর ব) মৃত্তিকা কোন ক্রমে জলের 
ল্রর্শ হইলেই বাক্স জন্মে; ও সেই বাক্সের উদ্ঘাটন-শক্তিতে 
ভূমিকম্ন ও তদানুসজ্িক উপদুৰ ঘটিয়া থাকে। রসা- 
য়ন বিদ্যায় পারদর্শি কোন ২ পণ্ডিত কহিয়া থাকেন 
চুর্ণবীজ, ক্ষারবীজ, মুদ্বীজ, কক ইত্যাদি কতকপ্তলিন ধাতু- 
এইট ধাুদিগের ইপরাজি নাম কাল্সীয়ম, পোট্টেসীরম্, 

সিলিসীরম্। 



ভূমিকম্প । ১৭ 

বিশেষ পৃথ্ীর অন্তর্ভাগে নিহিত আছে ; তাহাতে জলঙ্র্শ 

হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়; ও মনেই অগ্নি তত্রত্য 
প্রস্তর-মৃত্তিকাদি পদার্থ দূৰ করে; এব এ দুৰ পদার্থ" 
সমস্ত বিস্তারিত ও পরক্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইয়া! 

ভূমিকে কক্সিত করে, ও স্বানে ২ প্রস্ফুটিত হইয়া আগের 
গিরির উৎপাদন করে। লৌহচ্র্ণ ও গন্ধক যৎকিঞ্চিৎ 
জলের সহিত মিশ্িিত করত মৃস্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া 

রাখিলে. অল্্ক্ষণ-মধ্যে মেই পদার্থের প্ুস্ফোট হইয়া তত্র- 

ত্য চতুদ্দিগ্ৰর্ত্ ভূমিকে কম্পিত করে। এই ছটনাদৃষ্টে কোন 
রলারনবেনস্তা কল্পনা করেন যে গন্ধক-মিশ্রিত লৌহের খনি- 
তে জল নিপতিত হইলে প্রস্তাবিত উপদূব সসু্পন্ন হয়। 

এই কারণ-সকলই অনেকা"শে শঙ্গঈত বোধ হয়| আগ্নেয়" 

গিরি ও ভূমিকক্পের সহিত, গন্ধক মৃদ্বীজাদি দাহ্য-পদা- 
ঘের ও জল ও অগ্নির পরপ্নর নৈকট)সম্বন্ধ আছে 
ইহ] স্পষ্ট প্রুতীতি হইতেছে, এব তদ্বার। অনেক ভূমি- 
কল্স ঘটিয়! থাকে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
পরন্তভ তাহার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত সপ্রুমাণ বর্ণন করা 

অধুন] দুস্করঃ এব” তদ্বারাই যে পৃথিবীর সমস্ত পরত 

সৃষ্ট হইয়াছে সুতি ইহাও আমাদিগের বক্তব্য নহে। 

এই পরস-রুহস্য-ব্যাপারের লঙ্ষণ-্ধম্মাদির আদ্যন্ত 

অদ্যাপি যথাযোগ)রূপে অনুশন্ধিত হয় নাই ;) এবৎ যা 

বু তৎ্কার্য্য উত্তমরূপে সম্নঙ্গ না হয় তাবৎ প্ুস্তাবিত- 

বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যাব্যবসায়িদিগকে অজ্ঞতা স্বীকার করি- 

তে হইবে। 
বঙ্গদেশে ভূমিকষ্পের প্রাদুর্ভাব নাই ; সুতরা”, এতদে- 
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শীয় লোকেরা তাহার ভয়ঙ্কর স্বভাব জ্ঞাত নহেন। দক্ষিণ 
আমরিকা এই পার্থিবরোৎ্পাত বিষয়ে বিখযাত। তথায় ভূমি 

প্রায়ঃ মধ্যে ২ কক্কিত হইরা থাকে, এব" তদ্বারা মনুষ্যের 

অপর্ধ্যাপ্ত অনিষটও ঘটিয়! থাকে । সেই আপদ কালীন 
পৃথিবীর অন্তর্ভাগে ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইতে থাকে? প্রাচীর 
নকল বিদীর্ণ হইতে থাকে, গৃহ-্ছাদ ভগ্ন হঈয়) পড়ে। 
পশ্ত-নকল ভয়ে ককস্সিতকলেবর-_-পদ বিস্তৃত করিরা রক্ষা 

পাইবার চেষ্টা করে। বিহজম-সকলে আকাশে উড্ডান 
হয়ঃ মনুষ্য-সকল গৃহাদি-সব্স্ব-পরিত্যাগপুর্বক ক্ষেত্রে 

শয়ন করিয়াও স্থের্সায প্রাপ্ত হয় না; পাছে পৃথিবীর 
কম্নে বিলুচিত হয়, এজন্য পরপ্নরে হস্ত ধারণ করিয়া 
থাকে; পরন্ত্ব তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই; সমূদূ ক্গণৈকের নি- 

মিন্ত তটহইতে ব্ৃহু-দূরে অপনরণ করে, কিন্ত পর ক্ষণেই 

স্ফীত হইয়া অতি বেগে ভূভাগোপরে ধাবমান হয়, 
এব, সম্মূখে যে কোন পদার্থ পড়ে নকলি ভানির। 

যার। কোন সময়ে এ সমদূতরঙ্গ ৩০ বা ৪০ 

হস্ত উর্ধে গৃহ-গ্রাচীরবৎ উদ্থিত হইয়। ক্ষেত্রে শয়িত- 
জনগণোপরি নিপতিত হয়। মস"বু ১৮২৯ অবে এজ- 

দ্ূপ ক্ষৌণ্যুৎ্পাতে আমরিকা-দেশের গোর়াটিনালা 
নগর উৎ্ন হইয়াছিল । ১৮৬৮ স"বছলরে তত্রত্য কারা" 
কান্ নগর দ্বাদশ-নহসু-প্রুজা-সহিত এ আপৎকর্তৃক ৰি- 
নষ্ট হয় | ১৮৫৯ বর্ষে কুইটে। ও রিওবাম্বা নগর ৪০,০০৩ 
মনুষ্য-সহিত উক্ত কারণে এককালে ভূমিনম হইয়াছিল। 
লাইলা-নগর ভুমিকল্পদ্ধারা পঞ্চাশৎ-বৎনর-মধ্যে দুই 

বার বিনষ্ট হয়। দক্ছিণ-আসরিকার কালাও, আকু- 
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ইপা, কোপিয়াপেনা, বালপারাসিও এবৎ শান্তিয়াগো 
নগর-সকলও গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে এ কারণে বিনষ্ট 
হঈয়াছে। চিলি-দেশে কন্সেপ্শন্ নগর ৯২০ বছুস- 
রের মধ্যে ভূমিকপ্পে তিন বার উত্নন্ন হইয়াছে । 

এই উপদুব-্সময়ে যে কেবল গৃহাদি বিনষ্ট হয় এমত 
নহে; নগরাদির ভূভাগ-পর্ধ্যন্ত ওতপ্লোত হইয়া পড়ে। 
পৃথিবী স্থানে ২ স্কৃটিত হয়; প্রাচীন জলোৎন-সকল বিলুপ্ত 
হয়; নৃতন স্থানহইতে উৎস নির্গত হয়; প্রাপ্তক্ত স্ফুটিত 
স্থানহঈতে জল, বান্প, কদ্দম, ধূম, ধাতু নিনাবাদি পদার্থ 

অতি দুরে নিক্ষিপ্ত হয়। কথিত আছে, ১৮৩৯ সন্বৰৎ- 

সরে কালাবুয়া-দেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে 
কএক ক্ষুদূ পর্দত সঞ্চালিত হইয়' স্থানান্তরস্থ হইয়াছিল। 
এ কথ] কি-পখ্যন্ত সত্য তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরন্ত 
গত-বিশতি-বৎসর-মধ্যে চিলি-দেশের পশ্চিম-পাশ্বস্থ 
সমুদূতটের যে পুনঃ২ অবস্থাভেদ হইরাছে ইহাতে 

কোন সন্দেহ নাই | ইস্রাজি ১৮২২ অন্দে উক্ত দেশের 
বালপারাসিও নগরের উত্তরে ২৫ ক্রোশ ভূমি দুই হস্ত 
উদ্ছে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অপর তাহার তিন বৎসর 

পরে সেপ্ট-সারিয়া-দ্বীপ জল-সীমাহইতে ৬ হস্ত উর্দে 

উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল $ঃ এবণ তাহার চতুদ্দিগ্বর্তি জলের 

গভীরতা তদনুসারে হাস হয়। 

সিদ্ধ-নদীর প্রাচ্য-শাখার পূর্বকালে একফুট-পরিমিত 
জল থাকিত; ৩৪ বৎসর হইল কচ্ছদেশে ফে ভয়া- 

নক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এ নদীর গর্ভ ২০ ফুট নিমগ্ন 
হইয যায়, মুতরাণ্ তদবধি তত্রত্য জল বি"শতি ফুট 



২৩ প্রাকৃত-ভূগোল । 

গভীর হইয়াছে। অপর তদ্বারা ভূজনামা-ন্গর ও তাহার 

চতুদ্দিগ্বর্তভি ভূমি নিমপ্র হইয়া রপ্ন-নামক হদে পরিণত 
হয়, ও একাণংশে ৫০ ক্রোশ স্বান অতি উচ্চ হইয়া] উচিয়া 
ছিল। এ উৎক্ষিপ্ত উচ্চস্থীনে অনেকে উক্ত আপদ্হইতে 

প্রাণ রক্ষা! পাইয়াছিল, একারণ তাহা “আল্লাবন্দ ” 
অর্থাৎ ঈশ্বরের বাধ নামে বিখ্যাত করিয়াছে। 

১৮১২ সন্ব্সরে অগুহায়ণ মানের ২৪ লে লিস্বন্ 
নগরের ভূমিহইতে বজবথ এক বিম্ম শব্দ নিঃসৃত হয়, 

ও তদব্যবহিত পরে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, যে তা- 

হাতে তৎক্ষণাৎ উক্ত নগরকে একেরারে উৎপন্ন করিলেক, 

এব ছয়-মিনিট-কখল-মপ্যে তত্রত্য বঞ্টি-সহমু লৌক বিনষ্ট 
হইল। এ ভুমিকম্ন গ্রুতি গিনিটে বিৎশতি জ্যোতিষ 
ক্রোশ স্থান ধাবমান হইয়া অত্যন্র-কালের-মধ্যো সমস্ত 
ইউরোপ-খণ্ডে ও আফ্রিকার কিরদণশে ব্যাপ্ত হইয়া- 

ছিল। তদ্বার] সমুদ্ স্ফীত হই'য়] নিরমিত জল শীমাহইতে 

স্থানে স্থানে ২০।৩০ বা ৪০ হস্ত উদ্দে উত্থিত হওত নিকট- 
বর্তি ভূভাগের অত্যন্ত অনিক্ট ঘটাইঘ়াছিল | 

সণ্ব্ৎ ১৮৩৯ অব্দের মাঘ মাংন কালারুয়া। নগরে 

ঘে ভ্মিকম্ন হয় তাহ) পুর্বোক্ত ভূমিকষ্পের ন্যায় বুশ 
দূর-্পর্যযন্ত ব্যাপ্ত হয় নাও তাহার বেগ ৫০০ জ্যো- 

তনি চতুরসু ক্রোশেন্ন মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; পরন্ত তত্বুল্য 
ভয়ঙ্কর ভূমিকষ্সের বার্ত। অদ্যাপি অন্যত্র কুত্রাপি শ্রুত 
হয় নাই | তদ্বার1! এক-ক্ষণ-কালের মধ্যে দুই শত 
নগর ও গ্রাম এব”. লক্গাধিক মনুষ্য বিনষ্ট হইয়শছিল ; 

৪ অনেক ক্ষেত্রাদি প্রুশন্ত-ভূমি-খও্ু-লকল স্থানান্তরিত 
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হইয়খছিল | এই ক্ষেত্রবিপ্রবনে এক হ জনের অধি- 

কারস্থ ভূমি অন্যের অধিকারে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে অনেক 
বিবাদ বিসম্বাদ ও রাজদ্বারে অভিয়োগাদি উপস্থিত 

হইয়াছিল। 
ক্ষৌণী-বিদ্য1-বিশারদ মহাশয়ের পরীক্ষাদ্বার1 স্থির 

করিয়াছেন, ভূমির কম্পন তিন প্রকার হইয়] থাকে। 
পুথম, উৎক্ষিপ্ত-কম্ন। ইহার ঘটন-সময়ে, বোধ হয় যেন 

ভূমি উদ্ছে উৎক্ষিপ্ত হইল | স্ব ১৮৫৩ অব্দে যে ভূমি- 
কক্ে রিওবাম্বা-নগর নষ্ট হয়, তাহা] এই প্রকার । তদ্বারা 

পৰ্ধত-মুল-স্থিত গ্রামের মনুষ্য-পশ্বাদি পঞ্ধতোপরি উৎ- 

ক্ষিপ্ত হইয়াছিল দ্বিতীয়, লমভূস্যনুসারি বা উর্ষিবৎ 
কম্নন। তদ্বারা ভূমি-জল-তরঙ্গের ন্যার বিচলিত হয়ঃ 

সামান্য ভূমিকঙ্ন প্রায়ঃ এই প্রুকারেই হইয়া] থাকে। তৃ- 
তীয়, ঘৃর্ণিত বা অদ্ধঘ্ুর্ণিত কম্নন। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক। 
এতদ্বার গৃহ, বৃক্ষ, ক্ষেত্রাদির স্বানপরিবর্তন হইয়া বায় । 
লিন্বন্ ও কালারিয়ার ভূমিকম্প এবজ্রকারে হইয়াছিল । 

ভূমিকল্পের গতি সর্ধদ1 সম প্রুকার হয় না| তড়াগাদির 
স্থির কলে লোষফ্ট নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গমণ্ডল যে প্ুকা 

রে সব্ত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়, ভূমিকম্সও প্রায় তদ্রপ 

বিস্তৃত হইয়া থাকে; কদাপি এ মণ্ডল-গতি অগ্ডাকারে 

ব্যক্ত হয়। অপর কোন ২ ভূমিকম্ন তদ্রপ না হইয়া! 

এক দিগে অগ্রগামী হয়। একাদশ বর্ষ হইল গোয়া- 
ডুলুপ্ প্রদেশে বে ভূমি-কম্ন হয় তাহা প্রস্থে ৩০ বা 
৩৫ ক্রোশ স্থান ব্যাপির। দীর্ঘে ক্রমাগত দুই সহসু ক্রোশ 
স্থান অগুগামী হইয়াছিল। 
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ভূমিকম্পের স্থিতি-কাল অত্যল্লঃ বিশেষতঃ ভূমিকম্প 

যত পুব্ল, তাহার স্থিতি ততই অল্প হয়। অত্যন্ত ভয়- 
স্কর কম্পন এক বিপল-্কালের মধ্যেই লমান্ত হয়| কারা" 

কাস্-প্রদেশে যে ভীষণ ভূমিকষ্ন হইয়াছিল, যাহাতে এ 
সমস্ত প্রদেশ বিনষ্ট হয়, তাহার স্িতিকাল দুই পল- 
মাত্রঃ তন্মধ্যে ভূমি তিন বার কগ্সিত হইয়াছিল; তাহার 

এক ২ বারের কমন ৫।৬ বিপল-কাল-স্থাধি। কোন ২ 
স্কুলে ভূমি কিয়ৎকাল আস্তে ২ বিচলিত হইয়! পরে এক- 
বার অতি সবলে কক্পসিত হয়। পরন্ত অত্যন্ত অনিষ$কর 

ভূমিকম্ন এক কালেই ঘটিয়] থাকে? তৎপুর্দে গ্যায়ঃ কোন 
স্বল্প কম্পন হয় না। 

পৃর্রেই উক্ত হইয়াছে ভূমির কম্ন-সময়ে পৃথিবী 

্ 

সধ্যে গভীর ধ্বনি হইয়া! থাকে | উক্ত গ্বনি পুস্তরম্য়্প্ 

দিয়! কামানের শকট গেলে যে প্রুকার শব্দ হয়ঃ তদ্বৎ, 
অথবা মেঘের গর্জনবৎ, কিম্বা দূরাগত কামান-দ্বনির ন্যায় 
বোধ হয়। তাহা ভূমি-কষ্নের নিয়তানুবর্তি নহে; 
কারণ কোন ২ ভূমিকম্ন-সসয়ে এ শব্ধ শ্রুত হয় না। 

ফে ভূমিকল্নদ্ধার রিওবাম্বা-নগর উৎ্সন্ন হইয়াছিল তৎ» 

সহ কোন ধ্বনি কর্ণগোচর হয় নাই । অপর, কোন ২ 

স্বানে পৃথিবীর গর্ভে পুনঃ ২ অতি ভীমনাদ আণকর্ণিত হই 

য়াছে, অথ্চ তৎ্নহ কোন ভূমিকম্ের অনুভব হয় নাই। 
মেক্রিকো-দেশে গোয়ালাক্লোয়াটো। নগরে ক্রমাগত এক 

মান পৃথ্বী-গর্ভে বজুব শব্দ হইয়াছিল; অথচ তথায় 
ৰা তত্রত্য খনির গর্ভ-মধ্যে ১০৬৪ হস্ত নিষে কোন 
কম্পন ঘটে নাই । অনুসন্ধানদ্বার] সপ্রমাণ হইয়াছে, ভূমি- 
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কয্সনের প্রৰলতানুসারে ধ্বনির বৃদ্ধি হয় না। ভূমিকক্সের 
সময়ে প্রায় সমকালে প্রস্তাবিত ধ্বনি বহু-দুর-পর্য্যন্ত 
শ্রত হইয়া] থাকে। ইহাতে বোধ হয় এ ধ্বনি পৃথিবীর 
মৃত্তিকাদ্ধারা চালিত হয়; অন্য ধ্বনি যে প্রকারে বায়ু- 
দ্বার! বাহিত হয়, ইহী তদ্রপ নহেঃ কারণ স্থির বা" 

মুতে শব্ধ ২॥ ৰবিপল কালে ৭৫৩ হস্ত পরিমিত স্থান গমন 

করে, এব কাঙ্ছে ও শ্রষ্ক মুন্তিকায় এ শব্দ তাহাহইতে 
দশগ্তণ শীঘু অনুসৃত হয়; সুতরা* মৃস্ভিকামধ্যে কোন 
স্থানে শব্দ হইলে বাযুদ্বারা বাহিত হইয়া তাহ? কোন 
দূর প্ুদেশে পৌছিবার অনেক পৃর্র্বে মৃত্তিকাদ্বারা 
তথায় নীতহইয়া থাকে । 

পঞ্চম প্লুকরণ । 
আগ্নেয়গিরি । 

৬ 
টা তুর্ঘ প্ুকরণে উক্ত হইয়াছে, ভূমিকম্ন-সময়ে 

পৃথিবীর কোন ২ স্থান স্ফুট হইয়া যায়। 
দল যে সকল স্থান উদ্ছে উৎক্িপ্ত হইয়া পরে 

স্ফুট হয়, ও তদ্দারা উষ্ণ জল, কদম, ধুম, ভস্ম, অগ্নি- 
শিখা, বা দুবাভূতপ্রস্তরাদি নির্গত হয়, তাহাকে লোকে 
আগ্রেয়-গিরি কহে। অত্যচ্চ অনেক শিখরাগ্রদ্ারাও 
উক্ত পদার্থ-নকল উদ্লীরিত হইয়] থাকে; সুতরাণ্" লেই 

শিখর-লকলও আপ্রেয়-গিরি পদের বাচ্য হইয়াছে । 
“ ১৫৩৮ শ্ুষ্টাব্দে ইটালির অন্ত৪পাতি নেপল্স নগ- 

রের নিকটে এইরূপে এক অভিনব আণগ্রেয়-গিরি উৎপন্ 

“রাঃ 
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হয়; তাহার নীম 'নবগিরি'। পূর্র্ে তৎগ্ুদেশে মধে] 
মধ্যে ভূমিকয্ন হইত; পরে উক্ত বর ২৭ সেও ২৮ নে 

সেপ্টেম্বরে ২০ ঘণ্টার মধ্যে অন্যন ২০ বার ভূমিকষ্ 
হয়। পরদিবস সূর্ধ্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে এক বুহদ্ 

গতুর উৎ্পন্ধ হইয়া প্রস্তর, ধাতু-নিসুব, জল-সম্বলিত ভস্ম 
ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্স নগরে 

রাশি রাশি ভস্ম আসিয়] পতিত হইল, এব পিউ- 

জোলি নামে যে এক নগর নিকটে ছিল, তন্নিবাসিরা 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এ প্রদেশ 
সমুদ্রের সনিকট, একারণ তাহার তট উচ্চ হইয়া উঠিল, 
এব তট হউতে কিয়দূর-পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলও শুষ্ক 
হইল । এই পর্্ত ২৯৩ হাত উচ্চ এব ইহার শিখর- 

দেশস্থ গতর ২৮০ হাত গভীর” | (তত্ববৌপিনা পত্রিকা; 
বৈশাখ, ১৭৭৪ শক |) 

কয়েক ব্সর হইল অসরিকা শণ্ডে মেক্রিকো-দেশের 

প্রান্তভাগে এক বিস্তৃত তৃণঙ্ষেত্রের মধ্যে " জরূলো ” নামে 

প্রসিদ্ধ এক আণেয়-গিরি উক্ত প্ুকারে হঠাৎ উৎপন্ন হই- 
য়াছিল; তাহা বি*শত্যপিক-একাদশশত হস্ত উচ্চ। সমুদ্র- 

গর্ভে এতদ্রপ আগের পর্বত পুনঃ ২ উৎ্পন্ন হইয়। থাকে। 

আগেয়*্পর্তের লঙ্গণ যে প্রুকার বর্ণিত হইল, ইহা" 

তে ল্লষ্ট প্রতীতি হইবে, তাহার আদি ঘটন। ভূমিকল্ ; 
এব”, সেই ভূমিকম্নদ্বারা পৃথিবীর এক দেশ সফট না হই 

লে আপ্েয়শগিরির সস্ভব হয় না; ফলতঃ আগ্নেয়-ণিরি- 
মাত্রেই এক বা ততোধিক স্ফুট স্থান আছে। তাহাকে 

আগ্েয়গিরির গকুর শব্দে কহি। এই গহুর মাত্রই 



আগ্েয়- গিরি । ২৫ 

যে লর্দ] প্রজ্লিত থাকে এমত নহে।| কোন ২ গন্ুর 
সর্বদা প্রজ্বলিত আছে, কেহ বা শত২ বছ্সর নিব্বাণ 
থাকিয়। এক ২ বার পুস্বলিত হওত ভয়ানক উপদ্ুব উপস্থিত 
করে। সেই অপ্ুযৎ্পাতের পুক্াপর ধারার বিশেষ এই ? 
প্রথম, ভূমিকল্প; দ্বিতীয়, পৃথিবী গভে বিকট ধ্বনি; তৃতীয়, 
গিরি-গতুরহইতে বাক্সের উশ্িতি; চতুর্থ, ভস্ম। উষ্ণ জল, 

অগ্রি-শিখা ও দগ্ধ পুম্তরাদির উৎক্ষেপণ। এই উৎক্ষে” 

পণের আনুসঙ্গিক ধ্বনি হইয়াথাকে। পঞ্চম, অপুযুত্তাপে 

ছুবীভূত ধাতু ও প্রপ্তরদ্ধারা গিরি-গহুর পরিপূর্ণ 
হওন$ ষষ্ঠ) উক্ত গলিত ধাতু ও দুবীভূত প্রস্তরের মোতে 
বহন | এই অপণুযৎপাত কীদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
তাহ! না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত 
পম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া আকাশমগ্ডল ঘোর- 
তর আচ্ছন্ধ ও তিমিরারৃত করে? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নি 
ময় প্রস্তরখণ্ড প্রচণ্ড বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া হ৩ 
লহমু হস্ত উর্ধে উদ্ধিত হয়; ১০1১৫ ক্রোশ দীর্ঘ দুবময় 
ধাতুপুবাহ প্রবাহিত হইয়। চতুঃপাশ্্ববর্তি গ্রাম, নগর, 
বন, উপবন, ও শস্যঙ্ষেত্র' সকল, মনুষ্য, প্ত, পতঙ্গ 

+প্লুভৃতি সমুদায় জীৰ-সম্থলিত একেবারে প্রোথিত করিয়া 

ফেলে; এব বৰজ্তুলয ঘোরতর গভারনাদ শত শত ক্রোশ- 
হইতে সুহুমুহঃ শ্রুত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি কর 

বিসুবির়স্ পব্দতের অপ্ুযুৎ্পাত দেখিয়া আলিয়া এই- 

রূপ বর্ণনা! করিয়াছিলেন, যে একেবারে ৫১০,০০৩ পাঁচ 
লক্ষ হাউই ২।৩ সহনু হস্ত উর্ঘে উঠিয়া রক্তবর্ণ গোলা 
বৃহ বৃহৎ অগ্রিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন 



২৬ প্রাকুত-ভুগোল। 

দেখায়, ঘণ্টায় ১,২০০ বার করিয়া এই প্রকার ভয়ঙ্কর 

কাগড ঘটিতে লাগিল।” আর তিনি ধাতু-নিমুব ও তদানু- 
যঙ্গিক ব্যাপার দেখিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন, যে “ এই 
সমূদায় অগ্নিসয়ী নদী স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, 

কোন কোন স্থানে অত্যল্ল আলোক দ্বার! নানাবিধ 

কাল্পনিক আকার পুকার প্ুকাশ, অতিশয় ভীমণ শব্দ 

ও প্রচগবেগে বন্ত্ব বিনিগগমন, এই সমস্ত ব্যাপার আসি 

কখনও বিস্মৃত হইব না| এ সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আগার 

যে প্রুকার হ্দয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহ] চিন্তক্ষেত্রহইজে 
কোনক্রমে অপনীত হইবার নহে।” (তত্তববোধিনী পত্রি" 
কাঃ বৈশাখ ১৭৪৪; ও পত্র।) 

আপের গিরির আদি কারণ যাহা উল্লিখিত হই” 

যাছে, তাহাতে জলই সশ্যরূপে গণ্য হইরাছে : অগুযুৎ 

পাত-নসমরে আপগ্রেরগিরির গভুরহইতে তজ্জাত বাক্স ষে 

সর্ধাথে উত্থিত হইবে ইহ] আশ্চঙ্স্য নহে। পৃথিবীর 
পৃষ্ঠহইতে কিরদ্দুর নিম জল প্রবাহিত হইতেছে, ইহা। 

পুমাণনাধ্য; এব", ক্ষৌণযন্তরস্থ দাহ্য-বস্তর সহিত সেই 
জলের নণল্লুষ্ট হওয়াও দুস্কুর নহে । অপর, ভূমিকম্নন্ধার। 

পৃথিবীর কোন ২ স্থান স্ফুট হইয়া থাকে; সেই জুট. 
স্বান দিয়া পৃথিবীর আন্ত গে জল প্াবষ্ট ইত পারে | 
উচ্চ আশপ্েয় গিরির উৎ্পাত-সমরে তচ্ছিখরস্থ বরফ 
দ্ুব হইয়! অনেক জলের উৎপত্তি করে। কোটাপাক্লী 
পর্দতের অনু)ৎপাত্ত-সময়ে তত্রত্য বরফ দ্রুব হইয়া 
এতাদৃশ প্রভূত জল প্রবাহিত হয় যে তদ্বারা তাহার 
নিকটবর্তি-নগর-নকল একেবারে প্লাবিত হইয়া] যায়। 
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সকল আগ্েয় পর্ফত এক প্ুকার পদার্থ উদ্লীরণ 
করে না। কোন২ পর্জতে কেবল উষ্ত জল নির্গত 
হয়ঃ কোন পরব্দত হইতে কেবল কন্দমম উৎক্ষিপ্ত হয়। 

জাবা-দবোপে এক স্থান আছে, তাহা আত আশ্ষ্য। 

তথার এক বিজু ক্ষেত্র মধ্যে ুণেহ প্ুভৃত পূম 

নির্গত হয়; ও তৎ্পরেই দুরাগত-মেঘ-গর্জনবৎ ধ্ৰনি 

আকর্ণিত হয়, ও পৃম নির্গমনের গহুরহইতে ৩২পহস্ত- 
পরিধি-পরামত অদ্ধ-গোলাকার এক কদ্দম-পিও ২০। 

২৫ হস্ত উদ্দে ধীরে২ উদ্থিত হওত কিঞ্চিৎ ধ্বনি 

করণপূর্ক্ক প্রস্ফুট হইয়া চতুদ্রেগে কৃষ্ণবর্ণ কর্দম নি- 

ক্গেপ করে। এই কর্দম বর্ষণ ১০১৫ বিপল কাল 

অন্তরে ক্রমাগত ছঘটিতেছেঃ কদাপি বিশ্রান্ত হয় 
নাই | অন্য কালাপেক্ষায় বর্ধাকালে এই কদ্দম উৎক্গে- 

চ. 

১ 

পণ প্ুকৃষরপে হইয়া থাকে । এ মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উঃ 
বোঁধ হর, এব৭ং উক্ত স্কানের অতিদূর পশ্যন্ত গন্ধকের 

গন্ধে পরিপূণ। তত্রত্য জল অত্যন্ত লব্ণাক্ত। অস- 

রিকশখণ্ডের কোন ২ আগের পর্ষতহঈতে ঝামা, গন্ধক, 
কয়ল। এব. কদাপি জীবিত মৎস্য উৎক্ছিপ্ত হইয়াছে। 

লবণ, নিশাদল এব” পোহাগাও আপের গিরিহইতে 

উৎপন্ন হইর়। থাকে । 
পূর্বোক্ত পদার্থ-নকল কি পরিমাণে নির্গত হয় তাহার 

অনুভব করিতে হইলে বিম্ময়াপন্ন হইতে হয়। ১৫৯৪ 

সণধৎনরে দ্রুবীভূত প্রস্তর বর্ষণদ্বারা তিন দিবসের মধ্যে 

“ ৩২০ হস্ত উচ্চ ও ৫৫৮০ হস্ত-পরিধি-পরিমিত এক পর্বত 

উৎপন্ন হইয়াছিল! ১১২০ হস্ত উচ্চ জরূলে৷ পর্ব 



২৮ প্রাকৃত-ভূগোল । 

তের উৎপত্তি-বিষয় পুর্দেই উক্ত হইয়াছে । ২২ বৎসর 
হইল এক-শত-ধনু-গভীর-সমূদ্র-গর্ভ-মধ্যে এক অগ্ুযুৎপাত 

হয়; তাহাতে এতাদৃশ প্রুভৃত-ভম্মরাশি নির্গত হই- 

য়াছিল, যে জলসীমাহইতে ৬৩ হস্ত উচ্চ ও ২১৬০ 
হস্ত-পরিধি-পরিমিত এক দ্বীপ উৎ্পন্ধ হয় । এক বৎসর 

কাল মধ্যে এ ভস্মরাঁশির অধিকাণ্শই ধৌত হইয়া যায় ; 

পরন্ত অদ্যাপি সে স্থানে এক চর অর্থাৎ চতা আছে। 
১৭৯৩ সন্ব্সরে নিসুবিয়স্-পর্বথতহইতে যে গলিত 
পুস্তর নির্গত হইয়াছিল তাহার পরি মাণ,৩,৩৫৮৭,.০৫৮ 
চতুরসূ ফুট | তৎ্পরে ১৮৫০ সণ্ববুসরে ৪.৬০.৯৮১৭৬৬ 
চতুরমূ ফট পরিমিত গলিত প্রস্তর নেই পর্রতহইতে 
নির্গত হয়। স্ব ১৭২৫ অক্দে এটনা-পব্রতহইতে 
৯,৩৮,৩৮১৯৫০-ফট-পরিগিত দুবীভূত প্ুস্তর এক কালে: 

বিনির্গত হয | এ পদার্থ কলিকাতা নগরোপরি নি 

পতিত হইলে এই নগর অনায়াসে ২৫ হস্ত প্স্তরের নিস 
অবস্থিত হইত | আইস্লাওড দ্বীপের স্কাপ্টী-জোকল্ 
গিরিহইতে এককালে এত গলিত প্রস্তর নির্গত হইয়া- 

ছিল, ফে তাহাতে উক্ত গিরির এক দিগে ৭ ক্রোশ 
প্রস্ত ও ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ও শত হস্তাবধি ৪০০ হস্ত গভীর, 
ও অপর পার্থখে ৪ ক্রোশ পুস্থ ও ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ও 
পৃর্বৰৎ গভীর, গলিত-পুস্তর-পূর্ণ দুই নদী উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল | এ পদার্থে কলিকাতাহইতে নবদ্বীপ অবধি সমস্ত 

স্থান ৫০ হস্ত স্থুল প্রস্থরে প্রোথিত হইত। 
সকল আপেয় গিরিতে প্রস্তর সমভাবে দুব হয় না। 

প্রস্তরের জাতিভেদে,ও গিরি-গন্কুরস্থ অগ্নির উত্তাপানুসারে, 
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তথা পর্বতের উচ্চতানুরূপে, দুবীভূত প্রস্তরের তরলতার 
প্রভেদ হইয়] থাকে, সুতরা", তাহার স্োতের বেগও বিভিন্ন 

হয়। অত্যন্ত তরল পুস্তর পাব্ধত্য নদীর ন্যায় বেগবান্। 
পরন্ভ তাহা কিঞ্ৎ ঘনাভূত হইলে তাহার বেগ অত্যন্ত 

মৃদু হয়| বোরেলি সাহেব লিখিয়াছেন কোন সময়ে এটন! 
পব্দতের দ্রবীভূত প্রস্তর ক্রমাগত নয় বৎসর কাল অগ্ুগামি 
হইয়া! ২ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়াছিল | এই দ্রুবীভূত-প্ুস্তর- 

প্রবাহ প্রথমতঃ প্রজ্থলিত অগ্নির থাকে; বারু-সত্সর্শে 

তাহার উপরিভাগ জরার শীতল হয়; কিন্তু তাহার 
অন্তর্ভগ বহু কাল উত্তপ্ত থাকে। জরুলো পর্বতের অণুযৎ- 

পাতের ৫০ বৎসর পরে হোস্বোলড্ট সাহেব দেখিয়া 

ছিলেন, তাহার প্রুস্তর-গ্ুবাহ উত্তপ্ত আছে, এব” তাহা- 
হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। 

যে সকল আপের গিরি অতি খব্ধ, তত্রত্য গতর 
সব্দ্দা পুজ্বলিত থাকে, এব” তাহার অগ্ুযুৎ্পাতও শানু 

ঘটিয়। থাকে; অপর যে আপ্নের প্রত অতি উচ্চ তাহ? 

বহুকাল নির্বাণ থাকিয়া পরে এক ২ বার প্রস্বলিত হয়। 
লিপারি দ্বীপে স্ত্রশ্বোলী নামক ক্ষুদু আগ্নেয় গিরি 
সর্বদাই প্রস্বলিত আছে; ও অমরিকা-দেশের কো- 
টোপাক্সি-পর্ত প্রায়ঃ শত বর্ষান্তে একবার পুজ্বলিত হয়। 
পরন্ত শত বর্ষীন্তরে উক্ত পর্ধতের উপদ্ধবে মনুষ্যের ষে 

প্রকার অনিষ্ট হয়, স্ত্রশ্থোলী-পর্্তের অণুযুৎ্পাত গ্রুত্যহ 
ঘটিলেও তাহ] সন্ভবে ন]| 

কোন ২ আগেয় গিরি কিয়ৎকাল অপুযুদ্গীরণ করত 

পরে নির্বাণ হইয়। যায় | তাদৃশ নির্বিঞ্ন গিরি অনেক 
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স্থানে বর্তমান আছে। যে সকল আপের গিরি পুজ্বলিত 
আছে, বা মধ্যে ২ পুজ্বলিত হইয়া থাকে, তাহার সমফ্টি 
২৭০। এই ২৭০ টা পব্রতের অধিকাংশ স্থীরসমূদের 
দ্বীপ-সকলে স্থিত । এক জাবা দ্বীপে ৫৮ টা আপ্েয় 

গিরি নির্ণীত হইয়াছে; তাহার ১৭ টা সধ্যেহ পুস্ব- 

লিত হইয়া। থাকে। আসিয়া-খণ্ডে প্রস্বলিত আগের 

গিরি প্রায়ঃ নাই; কেবল তাতার-দেশের খিচন্ পক্দত 

মধ্যে ২ পুজ্বলিত হইয়া থাকে। 

ষ্ গ্রুকরণ। 

স্োতোদ্বারা ভূমির হাল বুদ্ধি। 

রঃ গ£শ রা ব্ব্প্রুকরণ-দ্বয়ে ভমির অকস্মীৎ আকৃতি ভে 

রত ৩ ্ দের প্রসঙ্গ হইয়াছে; অধুনা ভূমির স্থানে ২ 
(09০৫ ক্রমাগত অবিশ্রামে যে সকল প রিবর্তন হই" 

তেছে তাহার নঙক্ষেপ বিবরণ লেখিতব্য | 

পুস্ভাবিত ঘটনার এক পুধান কারণ স্োোতো-জল | 

পর্বতহইতে সোতো-নির্গনন-নময়ে জলবেগে পর্তীয় শি- 
লাখও্-মৃত্তিকাদি পদার্থ এ মোতে বহিত-হইয়া যায়; 
পরে এ মোতঃ সমভূমিতে উপনীত হইলে তাহার বেগের 

লাঘব হয়ঃ সুতরাঁণ প্রস্তরাদি গরু পদার্থ আর স্োতে 
বাহিত না হয়] তৎ্স্থানে অধঃপাতত হয়; গজ মৃন্তি- 

কার অধিকাণখশ অতি শাদ্ পতিত হয় নাঃ) মোতো- 
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দ্বারা আনীত হইয়া নদীর অগ্রুভাগের উভয় পার্থ 
নিক্ষিপ্ত হয়; অতএব নদীর মুখে সব্দ্রদাই চর জন্মিতেছে। 

নদীর গর্ভসধ্যে স্থানে ২ চর উৎপন্ন হওনের কারণও 
অন্য কিছু নহে। সমভূমিতে নদীগর্ভের বক্তা ক্রমে 
সর্বদা! তট ভগ্র হইয়া থাকে, তজ্জাত মৃত্তিকাদ্ধারাও চর 
উৎপন্ন হয়। নদীর সাগর-সঙ্গম স্থানে যে সকল চর উদ্ভব 

হয় তদুপরি সমুদ্ু তরঙ্গদ্বারা আনাত বালুকা নিক্ষিপ্ত 
হইয়া ত্বরায় তাহার উচ্চতা বৃদ্ধি হয়, এব” ক্রমশঃ 
মনুষ্যাবাপের যোগ হয়। এই কারণ বশতঃ নদীর সম্ম- 

স্ক সমুদ্র ক্রমশঃ ভূমিসাৎ হইতেছে । মিসর দেশের 
সমৃদু-তটস্থ-ভূমি এই প্রুকারে উৎপন্ন হইয়াছে। সহসু 
বৎসর হইল তদ্দেশীয় সম্দূ-তটে রূসেটা ও ডামি- 
এটা নামক দুই নগর সন্স্থাপিত হইরাছিল | তৎ- 

পরে ক্রমশঃ তৎসম্ুখে চড়া পড়িয়৷ অধুনা এ নগরদ্বয় 
সমুদ্রুতটহইতে তিন ক্রোশ অন্তরস্থ হইয়াছে। খ্রীষ্টা- 
বের ৯০০ বৎসর পুর্বে নীল-নদীর মুখনিকটে সমু- 

দের একচী বৃহৎ খাড়ি ছিল; পূর্বোক্ত কারণে তাহ? 
ক্রমশঃ হদরূপে পরিণত হয়; পরে বালুকাদ্ার। পরি- 
পূর্ণ হইয়] এইক্ষণে লুপ্ত-প্রায়ঃ হইয়াছে । ইউরোপখণগ্ডে 
রীণ. রোণ ও পোশ্নদীর মুখে পুস্তাবিত প্রকারে অল্পকাল- 
মধ্যে অনেক ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। পুর্্কালে শেষোক্ত 
নদীর মুখে সমুদ্ু টে আডিয়া নামক এক নগর ছিল; 

আধুনা তাহা সমূদ্ূহইতে ১০ ক্রোশ অন্তরস্থ হইয়াছে। 
অপর এতদ্িষয়ের প্ুমাণ নিমিত্ত অতি দূরে ভুমণ করিবার 

আবশ্যক নাইঃ প্রায়ঃ আমাদিগের গৃহদ্বারেই ইহা! 
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ল্ষ প্রুতীতি হয়। ভাগীরথীর গর্তে অহরহঃ চর উৎপন্ন 
হইতেছে । কলিকাতার লম্মুখস্থ শিবপুরের চর পর্চান্ন 

বৎসর মধ্যে উৎ্পন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য অনেক চর- 
ও এতন্রপ অল্নকালসম্ভৃত। গঙ্গানাগর-পঙ্গমে তথা মেগনা 

বুহ্থপুত্রাদি নদীর সাগর-সঙ্গমে দ্বীপ-সকল এই প্রকারে 
উৎ্পন্ধ হইয়া] থাকে । ভূতত্বানুসন্ধায়িরা কহেন বঙ্গ- 

দেশের দক্ষিণ-ভাগস্-সমস্ত স্থল এই প্রুকারে উদ্ভব হই 

য়াছে। মে কথা অপুসাণ নহে । 

ভাগারথী-তটস্থ গ্রামাদির নামেতেই তাহার পুসঙ্গ আহ 

ছে। শ্রখনাগর (শ্রষ্ক মাগর ), চাকদ (চক্রদ্বীপ ব] চক্রা- 

কার দহ), নদীয়। (নবদ্বীপ), অগ্ুদ্ধীপ, ডূসুরদহ, নলদী 

(নলদ্বীপ), নলডাঙ্গা, ভোলাডাঙ্গা, হানখালা, গোরাখ্বাল, 
ভূতি নগর-লক্ল নব্য সম্ভৃত, ইহা নাগর, দ্বীপ, দহ, 

খাল, ভাঙ্গা শব্দেই ব্যক্ত হইতেছে । নবদ্বীপ পুথম 

চর, পরে দ্বীপরূপে সম্ভৃত, তদনন্তর নদীতটের এক 
ভাগে নপ্লগ্ন হয়। কিন্তু তৎ্পরে নদীর একাৎখশে ক্রমা- 

গত অবস্থান করে নাই। ভাগীরথী কদাপি তাহার 

পুর কখন বা! পশ্চিম পার্থ দির! প্ুবাহিত হইয়। থাকে। 

অন্যান্য স্থান লম্থন্ধেও এই নিয়ম সপুমাণ হইতে পারে। 

অপর এতদ্দেশ নৃতন সম্ভৃত তদ্ধিষয়ে এতদ্দেশের মৃত্তিকা 
এক বলব প্রমাণ। সপ্তদশ বর হইল তাহ] আশ্র্ষয-, 

রূপে প্রুমাণীকৃত হইয়াছিল। কলিকাতার অধঃস্ক মৃত্তিকা 
কাদুশ এব” তাহার কত নিমুে জল পাওয়। যা* 
ইতে পারে নিরূপণ-করণার্থে ১২৪৪ বঙ্গাব্দ ই*রাজ রা. 

জপুরুষদিগের অনুজ্ঞায় বোম! নামক যন্ত্রদ্ধারা উইলিয়ম- 

৯ 
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দ্রর্গের মধ্যে এক স্থান খাত হইয়াছিল তাহাতে ব্যক্ত হয় 

যে তথাকার ৬%০ হস্ত নিসু পর্য্যন্ত প্রথম স্তরে সামান্য 
মৃত্বিক! আছে; তন্িমে একস্তর নীলাক্ত ঈষদ্ আঠাবিশিষ্ট 
মৃত্তিকা ; তাহা যত নিসুস্থ হয় ততই ঘোর বর্ণের দৃষ্ট হয়, 
এব". ২০ অবপি ৩৫ হস্য নিমুহঈতে তাহার সহিত মিশ্রিত 

অনেক বোদ মাটি, * কাঞ্চথণ্ড ও এক খণ্ড অস্থি নির্গত 
হইঈয়াছিল। যে সকল কাষ্-খও্ড নির্গত হয় তাহার অধি- 

কাণ্শ রক্তবণ, এব, প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্বদ্যাজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়ালিক্ 
সাহেৰ কহেন মে তাহা সুন্দরি-কা্চ। কলিকাতার পূর্বাঞ্চ- 
লন নূতন খাল ও ইটালীর শাল খনন সময়ে, তথা কপ পুষ্ক- 

রিণ্যাদি খনন সময়েও, উক্ত প্ুকার বোদ মাটি নির্গত হই" 
যাছে, ইহাতে প্লষউ বোধ হয় কলিকাতার ২০ হস্ত নিম 

কলিকাতার দক্ষিণস্থ সুন্দরবনের ন্যায় এক বন ছিল; 

নদীদ্ধারা আনীত মৃত্তিকা বা সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত বালুকা বা 
উভয় পদার্থদ্বার] আচ্ছাদিত হইয় তাহা বোদ মাটিরপে 
পরিণত হইয়াছে । যে অস্থি-খগড প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহ? 

উত্ত বনের কোন পশ্তর হইবেক; কিন্ত সেই পাস্তর 

জাতি নিরপিত হয় নাঈ। 

অতঃপর ৭৮০ হস্ত স্কুল এক স্তর চূণে-মাটি (চূর্ণবিশিষ্ট 
মৃত্তিক1)১ এব৭ তাহার সহিত অনেক কঙ্কর ও স্থানে ২ 

দুই এক টা স্থলজ শস্কুক 1 মিশ্রিত আছে। তৎপরে এক 
রণ এক প্রকার কুষ্ণবণমাকা যাভাতে আগ সৎযোগ করিলে প্র- 

জবলিভ হয়। ফলতঃ তাহা এক প্রক্গার গলিত কান্ঠ। পৃষ্করিণী খনন 

সময়ে প্রায় ইহ] প্রাপ্থ হওয়াযায। 

1 শম্বৃক দই প্রকার হইয়া থাকেঃ ১১ স্থলভ, ২, জলজ। বৃক্ষ 

দিতে যে সকল গেঁড়ি দেখা যায় তাহাই স্থলজ। 
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স্তর ঈষদ্ হরিছর্ণ মৃত্তিকা; ভ্তরের নিসুদেশে এ বর্ণ ল্প্ত 
হয়, ও তথায় কিঞ্িৎ কস্কর দুষ্ট হয়। অতদনম্তর ৩০ হস্ম 

বেলিয়া মাটি, তৎপরে কিঞ্চিৎ চিক্লুশ মৃত্তিকার পর 

ঘুই হস্ত স্কুল এক স্তর অদঢ় বেলে পাথর। তাহার পর 

ভিন্ন ২ পদার্থবিশিষট কয়েক স্বর সুন্তিকা। ভগুপরে ২৩২ 

হস্ত নিস বেলিয়া মাটির এক ম্ভরমগ্যে এক খণ্ড অস্থি 
দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রিন্সেপ্ লাহে অনুমান করিয়াছিলেন, 

তাহা কোন কুকুর জাতার পশ্বর বাহুর অস্থি হইবেক। 
অপর তৎন্থানহইতে ৮ হস্ত নিম দু টি অস্থি ছিল; 
তাহা কচ্ছপের খোলার ন্যায় বোধ হয়| তদনন্তর ১০ 
হস্ত নিমে অপর এক অস্থি ছিল; কিন্তু তাহা খনন করি- 

বার যন্ত্রের লর্শে চণ হইয়া যায়| ভূমির উপরিভাগ- 
হইতে ২৫৩ হস্ত নিমে এক স্যর চূর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা (চৃণে 

মাটি) আছে, তাহ? অতি স্কুল নহে; কিন্ত তাহাতে শস্বৃক 
মিশ্রিত আছে। তৎ্পরে পুব্ধোক্ত বোদ মাটির ন্যায় পদা- 

তের এক স্তর দূষ্ট হয়. তাহার নিস্ুহইতে পাথরিয়? কয়লা 

নিগত হউয়াছিল। তদনন্তর কএক স্যর কঙ্করময় মৃত্তিকা 
৩১২ হস্ত গভার স্থান পব্যন্ত ব্যাপির়। আছে, এব তাহার 
মধ্যে ২ কএক খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হইয়াছিল। ৩১০ হস্ত নিমু- 

হইতে এক খণ্ড কান্ঠ নির্গত হর; এবণ ৩২০ হস্ত স্থানে 
বোমা যন্ত্র ভগ্ন হওয়াতে এই অনুসন্ধানের শেষ হয়। 

এই খন্ন-কার্ধা-দার? ল্পষট পুতাত হইতেছে যে কলি” 

কাত! যে স্থানে স্বিত তদুপরি ক্রমাগত আন্ততঃ ৩২০ হস্য 
পরিমিত মৃদ্তিক] জমিয়াছে ; সুতরাণ ইহাতে এই জিজ্ঞাস্য 

হইতে পারে,ষে নময়ে এ মৃত্তিকা জমিয়াছিল, তখন কলি- 
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কাতার ভূমি কোথায় ছিল পরীক্ষাদ্দারা সপ্রমাণ হইয়া- 

ছে, যে সমুদ্রের জলসীমাহউতে কলিকাতা অধুন1 ১২ হস্ত 
উচ্চ, অতএব ইহ] অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন 
এ মাটি জমিতে আরক্ক হর, তখন কলিকাতা সমুদু গর্ভে 
৩০৮ হস্ত জলের নিম অবস্থিত ছিল; সৃতরা*, তৎকালে 

তাহার চতুর্দিগ্বন্তি সমভূমি সকলও তদবস্থায় থাকা সন্ভ- 
নেং অথবা কলিকাতা ও তচ্তুর্দিগবর্থিস্থীন ৩০৮ হস্ত 
বসিয়া গিয়াছে । অত্যন্ত নিসু স্থানে যে সকল অস্থি 

দৃষ্ট হইছে, তাহা! জলজজীবের দেহজাত বোধ হয়, 

অতএব তাহ] কলিকাতার সমুদূ গভমধ্যে থাকার এক 

প্রমাণস্থরূপ গৃহণ করিতে হইবে । 
এবময়ে অপর এক প্রমাণ আছে । গঙ্গাসাগর-সম্মুখে 

যে স্বানে গঙ্গার জল শতধার1 হইয়া সম্দূগামি হয় তথায় 
তাতলঙ্পশ সমুদ্রের শতাধিক ক্রোশ স্থানে ৬-৭ ধনুঃ-পরিশ 
মাণের অধিক জল নাই; সমুদ্রের গভ এ স্থানে কি প্রুকারে 
পূণ হইতেছে, ইহ] অনুসন্ধান করিতে হইলে অবশ্যই স্বীৎ 

কার করিতে হয়, যে নদীদ্বার1 আনীত মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য 

কোন পদার্থে এই ঘটন] সম্ভৰে না। এবজসকারে এ 
স্থান পূণ হইতে ২ ক্রমশঃ চর, দ্বীপ, ও অবশেষে 'বজ- 

দেশে গণ্লগ্র হইয়। তাহার এক অণশসধ্যে পরি- 

গণত হইবে। সুন্দরবন এই প্রকারে সম্ভূত হইয়াছে, 
ইহাতে সন্দেহ কিঃ তাহার কোন ২ স্থান নিমু বলিয়া 
অদ্যাপি শষ হয় নাই । তৎস্থানকে লোকে বাদা শবে 

কহে। কলিকাতা যে এক সময়ে বাদার এক অণশ ছিল, 

ইহার পুমাণ লেখ। নাহুল্য ; পরন্ত জিজ্ঞান্য বর্তমান কলি- 
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কাতার ৩০ হম্ক নিষ্রে বন্য পশ্তর অস্থি ও -সুন্দার 

কাছ ও ৩ হস্ত স্কুল গলিত-কাষ্ঠের স্তর কি প্ুকারে আইল £ 

কলিকাতার ভূমি সমুদ্র জলসীমাহইতে ৯২ হস্ত মাত্র 
উচ্চ, অতএব এ নকল বস্ত কি ১৮ হস্ত জলের নিম সমুৎ” 

পন্ন হইয়াছিল ১ কি শ্বষ্কু ভূমিতে উৎ্পন্থ হইয়া পরে 

জলে নিম্প্রী হইয়াছে ১ ১৯ পত্রে উক্ত হইয়াছে কচ্ছ দেশে 

ভূমিকক্সদ্ারা ভূজ নগর ও রগ্ধ নামক হৃদ জলে নিম 

হইয়া যায়। কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগ্বর্তি স্থান কি তঙ্জপ 

কোন ক্গৌণ্যুৎপাতে বসিয়া গিয়াছে ই এই সকল প্রশ্নের 
উত্তর পরম রহস্য আখ্যান, কিন্তু এই অল্প আয়তন" 

গুন্থে তাহার বিবৃতি অসন্তবপ্রযুক্ত সম্জুতি তদ্বিষয়ে আস 
মাদিগকে স্তব্ধ থাকিতত হইল । 

সপ্তম প্রকরণ। 

লোতোদ্বারা ভূমির হাস রৃদ্ধি| 

চার্চাচোঠি পট 
র সে! ক্রু তোদ্ধারা বাহিত মৃত্তিকায় নদী-গর্ভে ও 

টরট নদীর অগ্ুভাগে যে গ্ুকারে চর উৎপন্ন 
০ হয়) তাহার পূর্বাপর বিবেচন। করিতে 

হইলে ইহাও বোধ হয় যে যে মৃত্তিকার় চর জন্গে, 
তাহাতে নদীর গর্ভও ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইতে পারে। 
ফলতঃ তাহাই সর্দত্র ঘটিতেছে, ও অনেকানেক নদীগর্ত 
এই প্রকারে পরিপুর্ণ হইয়া উভয় পার্থের ভূভাগহইতে 
উচ্চ হইয়াছে। এই টন! আমত্র প্ৃত্যক্ষ হয় না, কারণ 
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ন্দীগর্ভ-পূরণ-সময়ে সোতের হাস-রুদ্ধযনুলারে নদীর 
উভয় তটেও কিঞ্চিৎ ২ মৃত্তিকা জমিয়? থাকে, সুতরা* 
তট ও গর্ভ উভয়েরই উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়া কিছুই উচ্চ 

হয় নাহ এই ভাব ব্ক্ত করে। পরন্ত সে ভুমসাত্র। 

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই প্ুকাশ পায় যে 

নদীর গভ ক্রমশঃ পূণ হইয়া! থাকে; এব” এই কারণ 
বশতঃ অনেক নদী জলহীন1 হইয়া “কাণানদী"? ও “ মরা- 

নদী” নামে বিখযাতা হয় । এই ঘটন] ক্রমশঃ অতি 

অল্পে ২ ঘটিরা থাকে । গঙ্গা-প্রুভৃতি বৃহৎ নদীর গর্ভ ৫০ 
বছসরে কি পর্স্যন্ত পূণ হইয়াছে তাহা নিরপণ করাই 

কঠিন | শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ষ কালের গুথমাবস্থায় বুফির 
অভাব ও পর্ধতে বরফ জাময় থাক প্রযুক্ত নদীকুলের 
হাস হয়ঃ সুতরাণ, তাহার বেগেরও হাস থাকে, এব৭ 

এ ক্ষীণ স্োতে জলম্থ্ মৃত্তিকা অনারাসে অধঃপতিত হইয়া 

নদীগর্ভ পুর্ণ করে। কিন্তু বর্ষাকালে বুষ্টি ও পন্দ্রতিস্থ 

বরফ-গলন-দ্বার1 প্রভূত জল ভয়ানক বেগে বাহিত 

হইতে থাকে, এব” শীতকালের অধঃপতিত মৃত্তিকা 
ধৌত করিয়া লইয়। যায়; একারণ শীতকালের জম 

মৃর্ভিকা বর্ষাকালে লুপ্ত হয়। পরন্ত সর্দত্র সমস্ত 

জম মৃত্তিকা ধৌত হয় না, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে; 
ও কালক্রমে তদ্বারা নদী পরিপুর্ণা হইয়। উঠে। 
ইটালি-প্রুদেশে এই প্রুকারে পোঁনদীর গর্ভ এতা- 

দৃশ উচ্চ হইয়াছে যে তন্নিকটস্থ ফেরেরা-নগ- 
রের অট্রালিকা-দকলের ছাদ এ নদীর জললীমা হই- 
তে নিমু বোধ হর; ফলতঃ আডিজ্ এব পোস্নদীর 
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গভ তাভাদের চতুর্দিগ্বর্তি স্কানহইতে আনেক উচ্চ | 
হলওশদেশে রীঘ ও মিউন নদীও এই প্ুকার উচ্চ। 

কিয়দ”ণশৈ এই ঘটনা নিবারণার্থে এক স্বভাব-সিদ্ধ 
উপায় আছে | তদ্দিশেম এই | ইহা অনায়ালেই অনু 

ভত হইতে পারে ঘে নদীর গভ পূর্ণ হইলে বর্ষাকালে 
তাহার জল তট উৎক্রমণ করত উভগঘ্ন-পার্শস্থ দেশ 

প্লাবত করিবে, এবস্ পুত) দূ হইতেছে দামোদর নীল 

ও অন্যান্য নদ ও নদী এই প্রুর্াারে বষে২ তন্নিকটবন্তি 
দেশ-্সকল প্রাৰিত করিয়া থাকে 1 লামান্য কথায় 
এই জলপ্লাবনকে বন্ধ্যা” শব্দে কহে। এ বন্যায় স্কল- 

ভাগে বে জল উদ্থিত হয়, তাহা সক্ষা মৃন্তিকা ও 

বাল্কার পরিপুণ। স্থলে উচিয়া এ জল শ্রষ্ক হঈলেঈ 
মৃন্তিকা ও বাল্কা ভূম্যপরি জয়া যায়' সুতরাণ্, তজ্জন্য 

এ ভমির উচ্চতা বুদ্ধি করে| নলনদীর বন্যাদ্ধার] 

কররো-নগরের চত্ুদ্দিগ্বর্তি স্থান হা। হস্ত উচ্চ হই" 
য়াছে | পরন্ত নদীর গর্ভ যে পুকার লহ্বরে পূণ হয, 
বন্যার জলে তম্িকটবন্ডি স্থান তত শীঘূ উচ্চ হয় না। 
আপর যে সকল নদীতে বন্)া আলমে তত্রভ্য লোকের! 

এ বন্াহঈতে রক্ষা) পাবার নিমিত্ত নদীর উভয় পার্খে 
বাধ দিয়! থাকে । সেঈ বাধ কিয়ৎ্কাল বন্ধ্যা নিবারণ 

করে; কিন্তু এ কারণ বশতঃ বন্্যাদ্ধার] যে মৃত্তিকা 

ভদিত্ে উঠিত তাহা নদীগর্ভে থাকয়। ত্বরার তাহা পূণ 

কাররা ফেলে, তাহাই বন্ধ্যা ঘটিবার উপায় বুদ্ধি করে | 

দামোদর নদেতে এই প্রকার বাধ থাকাতেই তাহা 

স্ঞত/ত্তত ভরঙ্কর হ্ইন্রাছে, এছ বর্ষে হ বন্যাদ্বারা এ 
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নদীর উভয় পার্খে ভূরি ২ অনিষ্ট ঘটিতেছে | অপর 

দামোদর নদের প্রুবল বেগ অবরুদ্ধ হইতে পারে এমত 

সুদৃঢ় বাঁধ প্রায়ই নি? তি হয় না; একার্ণ বন্যার তাহার 

কোন ২ স্থান ভগ্ন হঈরা অনিন্টের বুদ্ধি করে । তথায় এ 

আকন্মণ্য বাধ থাকা অপেন্ব। না থাকাই শ্রেরঃ। কারণ 

অধূনণ যেং স্থানে কাধ ভগ্ন হর তদ্বারা নদের উদৃক্ত 

লসস্ত জল ৮| ১০ হস্য উচ্চ হইয়] গ্রামাদিতে প্ুবেশ 

করত একেবারে নমস্য উত্লন্গ কারয়। ফেলে; বাধ না 

থাকলে সেই জল নদের উভব্ব-পার্খ দিনা সব্দধত্র বিস্তৃত 

যাইত গ্রামাদি উচ্চ-স্থান এক হস্ত জলসগ্রও হইত 

; সৃতরাণ কৃনকদিগের গৃহ-নকলও ভা! নিয়া যাইত না, 

ও অধুন] মে প্রকার অনিষ্ট হইয়] থাকে, তদ্রপ অনিষ্টও 

ঘটিত না| কএক বৎসর হইল কোম্সানির নিযোজিত 

প্রস্তাবিতবিময়ে পারদশশ কএক জন সাহেব নানা বেধ 

অনুনন্ধান করণানন্বর কোয়ানিকে পরামশ দিয়াছি- 

লেন, যে দামোদরের উভয-পাশ্খে যত বাধ আছে 

তৎ্সুদার তণ্র করি! দেওয়াই কন্তব্য ঃ তাহা হলে 

এইক্ষণে যে প্ুকার এক হ স্থানে বাপ ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত 

অনিক ঘটিয়া থাকে, তাহা ভশার হইবেক না, দেশের 

লব্বত্রই কিঞ্চিৎ জল বুদ্ধি হইবেক, কুত্রাপি গৃহাদি ৰি- 

লুপ্ত হইবেক না। ক্ষণভঙ্গুর অকর্মণ্য বাধ নির্মাণ 

করণাপেক্ষা এ পরামর্শ শ্রেরস্কর বটে; পারন্ত উত্তম বাধ 

পুস্তত কর। অসাধ্য নহে, অতএব এতদ্বিবয়ে রাজপুরুষ- 

দিগের মনোধোগী হওয়া বিশেষ আব্শ)ক | 

ভূমি উৎপাদন করণে মোতের যে শ্কিকার ছমতা ভূমি 
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উন্মূল করণেও তৎক্ষমতা তাদৃশী। সমুদ্ূ বা নদীর তরঙ্গ 
বহুকাল উচ্চ তটে বেগে আহত হইতে থাকিলে এ তটের 

সূল ক্রমশঃ গলিয়া যায়, ও তাহা দুব্বল হইতে থাকে, 
অবশেষে এ তট ভগ্র হইয়া জলনাৎ হয়; বিশেষতঃ 

এ তটের উপরিভাগে মুদুঢ পুর ও নিস মৃন্তিকা বা 
অদৃঢ় ও জলে সম্রে গলনায় পুস্থর থাকিলে এই ঘটনা 

অতি শীঘুই সন্ভবে। অপর এবজকারে তট একবার ভণ্ন 

হইলেই এ স্থানে আপদের শেষ হয় না। ভপ্র-তটের 

মৃত্তিকা অতি শীঘৃই ধোত হইয়া যার, এব" অনশিষ্ট 
তটের মুল গলিতে আনক্ধ হয়| এই প্রকারে ক্রিমিয়া" 
দেশের তট অনেক-দূর-পর্সযন্ত নমুদূবেগে ভগ্র হইয়। 
গিয়াছে । নদীতটে এই ঘটন] সব্বদাই দু হউয়াথাকে। 
পর্বত-শৃঙ্গ-সকলও এই গুকারে অহরহঃ ভগ্ন হইয়া 

পড়ে | হিমালয়স্পৰ্তে ভূমণকারি মহাশয়ের কহিগ্াছেন, 

যে হিমালয়ের উপত্যক'-সধ্ো এই ঘটন। অহরহঃ ঘটির়ণ 

থাকে, এব এ ভগ্ন পব্জত-খণ্ড কখন কাহার মস্কে 

পড়িবেক, এই আশঙ্কা জত্রত্য পথিকদিগের মনে সব্দদাঈ 
জাগুত থাকে । 

সমুদ্রের তট উচ্চ হঈলে ভগ্র হইয়া পড়িবার আশঙ্কা, 

কিন্তু নিমু হইলেই নিতান্ত নিবিদ্ব হয় না; তাহাতেও 
অনেক আপদের সন্ভাবন। আছে। বলব ঝড়ের লময় 

সমুদ্ু-তরঙ্গ অতি উত্তাল হইয়। উত্থিত হওত তটস্থ সন্ত 
গ্রামাদি প্লাবিত করিতে পারে । অপর গ্লুতাহ জোয়ারের 
লময়ে লমুদু-জলে বালুক আনির] তটে নিক্ষিত্ত করে; ভা" 
টার সময়ে এ বালুকা শ্স্ক হয় সমুদূ-বায়ু-নহকারে তট- 



ভূমির ভাস বৃদ্ধি ৪১ 

নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রাদি উর্র1 ভূমিতে উডিয়া পড়ে। উত্ত- 
রোন্তর এই বালুক] বাড়িতে ২ স্তভাকার হইয়া উঠে, 

তৎ্নময়ে দীর্ঘ-মুল-বিশিষ্ট তৃণাদি তদুপরি রোপণ ও বহু 
যবে তদ্বদ্ধন না করিতে পারিলে বাধূদহকারে এঁ ৰা 
লুকা-স্ত্বভ ক্রমশঃ অগ্রবর্তি হইয়া গ্রামাদি আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলে । ফরাসিন্-দেশে বিস্ষে উপসাগরের তটে এই ব্যাঁ 

পার এখন অতি আশ্চর্য) রূপে ঘটিতেছে | তথায় অনেক 
গ্রাম এই আপৎ্-কতৃক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া- 
ছে. এবণ্ সিমিসা নামক এক গ্রামের মনুষ্যের! ৪০ হস্ত উচ্চ 
এক বালকা-স্তরভের করাল-গ্রানে কবে পতিত হইবে, এই 

ভরে কয়েক বছ্নরাবধি তাহার? অত্যন্ত চিন্তিত আছে। 

পরীক্ষাদ্ধারা স্থিরীকৃত হইরাছে, ফে এ বালুকা স্তভ 
প্রতি বর্ষে ৪০1৫০ হস্ক স্থান অগ্রু গমন করিয়] থাকে। 

স্কটলও দেশে ফিগওহরণ্-নদীর মুখ-নিকটে পাচ ক্রোশ 

স্বান অতি উব্বর ছিল, এব” তদুৎপন্ন অপধ্যাপ্ত 
শস্যে মোরে"নগরের সমস্ত লোক প্ুতিপোষিত হইত 

বলিয়া! তথাকার লোকে এ শস্যক্ষেত্রের নাম “মোরে 

নগরের শল্য-ভাগার” রাখিয়াছিল। ইদ্বাজি ১৬৭৭, 
অক্দে তত্রত্য ব)ক্তিরা আপনাদিগের কোন প্রুয়ো- 

জন সাধনার্থে তথাহইতে তিন ক্রোশ অন্তরস্থ সমুদু-তটের 
বালুকোপরি জাত সমস্ত তৃণ ও ক্ষুদু-তরু কাটিয়৷ লয়; 
তাহাতে এ বালুকা মুক্ত-বন্ধন হই! উড়িতে আরম্ত 

করত বিণ্শতি বের মধ্যে এ শস্যঙ্গেত্র ও তন্নিকটস্ক 
সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিরাছে। ইপ্রাজি ১৬৯৭ 
অব্দে তথাকার গ্রাম-ক্ষেত্র-উদ্যানাদির কোন চিহনও ছিল 
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না| বায়ু প্রুবল হইলে এ বালুকার সুক্ষা-রেণ-নকল অতি 

দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। অফরিকা-দেশের উত্তরাঞ্চলে 

এব্জকার বালুকা কড়*লহকারে এক দিনে অনেক ক্রোশ 

পর্যন্ত ভূমণ করিয়] থাকে; ফলতঃ পর্জতাদি কিছু প্লুতি- 
বন্ধক না থাকিলে তাহার গতর রোধ হয় ন]। 

লাইবিয়া-প্রুদেশের মরুভূমির বালুকণ এই প্রকারে মিসর 
দেশের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল আচ্ছন্ন করিয়াছে, এব. লাই- 
বীয় পব্দরতের ব্যবধানে না থাকিলে বোধ হয় লাল নদীর 

দক্ষিণ তটে আসিরা সমস্ত মিলর দেশ উৎ্সন্ন করিত। 

অগচম পুকরণ। 

ভূমি-ভেদ। 
্ঁ ঈসিটোসে | 
টু ্ঁ ৯ বহারিক ভূগোলে পৃথিবীর ভূভাগ দেশ- 

্ব)। রর প্রদেশ-গ্রাম-নগরাদি নানা ভাগে বিভক্ত 
প্নজালির হইরা থাকে; কিন্তু তৎ্সমুদায় মনুম্য- 
কৃত; তাহাদের পর্মগতত কোন বিভিন্নতা দুহ্ট হয় না। 

ধর্মগত ভেদ [ববেচনা করিলে পৃথিবীর ভভাগ সপ্ত অণ্শৈ 

নিবিষ্ট হইতে পারে? তদ্যগথ1; প্রথম, পর্্ত$ দ্বিতীয়, 
উপত্যকণ ; তৃতীয়, অধিত্যকা ; চতুর্থ, সমভাম ; পঞ্চম, 
নদী-সুখাগ্রস্থভ ভমি; ষষ্, তৃণক্ষেত্র; সপ্তিম, মরুভূমি | 

(১) পর্ধতের বিবরণ পৃক্দরেই উক্ত হইয়াছে। (২) 

'পর্তদ্বয় বা পর্রত-শৃঙ্দঘর়ের মধ্যগত নিপু স্থানকে “ উপ- 

'ত্যকা” শব্দে কহে। প্রায় সকল পব্বতের সমস্ত জল এ 
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উপত্যকাদ্বার] বহিয়] যায়,সুতরা”্ উপত্যকার নিমু-স্থানে 
এক ২ নদী দৃষ্টা হইয়া থাকে | অপর, পর্বতের জল- 
পতন-নময়ে পব্জতের গাত্র ধোত হইতে থাকে । এবছ 

তদ্দার। পার্বত্য প্রস্থর বিকৃত হইয়। মৃন্তিকারূপে পরিণত 
হয়। এঁ মৃত্তিকা বুক্ষাদির অত্যন্ত পুষ্টিকর ঃ এব”. জলের 

সহিত তাহা উপত্যকায় পতিত হইয়া! উপত্যকাকে বিশেষ 

ফলশালিনী করে । অপর উভয়-পার্থখে পব্ধতের আবরণ 
থাকায় অত্যন্ত ঝড় বুষ্ট)াদি দৈৰ উৎপাতে উপত্যকা- 
বাসিদের অনিষ্ট করিতে পারে না; এই হেতু ফল" 

বত্তা ও নির্বিঘ্ৃতা সম্বষ্ধে উপত্যকা? অপর নকল প্রকার 

ভূমি অপেঙক্ছায় প্রুধান | ইহার গুধান দৃৰ্টান্ত স্কুল 

কাশ্মীর | 
পৰ্বতশ্রেণির উপরিভাগস্থ সমভূমির নাম “অধি- 

ত্যক1”| তাহা ফলবন্তা-বিষয়ে উপত্যকা অপেক্ষা 

অনেক নিকৃষ্ট । তাহাতে জলকষ্টেরও সম্ভাবনা আছে। 

পরন্ত সুস্থৃতা-বি্ষয়ে অধিত্যকা অতি প্রুনিদ্ধ; এই প্রযুক্ত 

তত্রত্য মনুষ্যেরা যে প্ুকার বলবান্ ও শৌষ্যশালী হয়, 

উপত্যকা-নিবানিদিগের মধ্যে তাদৃশ বল ও শোধ্যপ্তণের 

লম্ভাবনা নাই | 
অধিত্যকা মাত্রই পর্বতের অগ্রুভাগে স্থিত হওয়াতে 

মৃতরাণ্ সমদ্রের জললীমাহইতে অতি উচ্চ হইয়াছে। বুহ- 
দ্বহৎ অধিত্যকা-নকল অনেক-পর্জতে বেষ্টিত থাকে । 
পৃথিবীম্ধ্যে সর্্াপেঙ্ছায় বুহদ্ অধিত্যকা আসিয়া খণ্ডের 
মধ্যস্থানে স্বিতঃ তাহার এক পার্থ হিমালয় ও অপর 
পার্খে আল্তাই পব্দত। তিব্রত-দেশ পব্দতশিশরে স্থিত, 
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অতএব তাহাকে অধিত্যক শব্দে কহি। সমুদ্রের জলসী- 
সাহরতে এ দেশ ৬৭০০ হস্ত উচ্চ। দক্ষিণ-দেশও অধি- 

তাকা, এবং তাহা ২০০০ হস্য উচ্চ | নৃতন পৃ্থীথণ্ডে গো- 

াটিমালা অধিত্যকা ৬০০০ হস্ত এব* টিটিকাকা অধি- 
ত)ক1 ৮০০০ হ্দ্ত উচ্চ! 

অধিত্যক] যে পরিমাণে উচ্চ হয়, তদনুলারে তথায় 

শীতেরও বৃদ্ধি হয়, এব” তরু প্ুল্মাদির হান হয়। অতি 
উচ্চ অধিত্যকার় বুহ্ধ লতাদি বিরল প্ুগার | 

৪| সমভূমি সমদ্রে জলসীমাঁহইতে অধিক উচ্চ হর 

না, এব তাহাতে কোন বুহৎ পর্বত থাকে না| আর্ধা- 

বর্ত, সিবিরীয়?, চীন, বোহিম'য়া, হঙ্গেরি, সির1ম, প্রভৃতি 
দেশ-সকল প্রুশস্ত মমভূসির দৃষ্ান্ত স্ল। 

৫ |নদীমুখস্থ বা ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি | ঘে কারণে উপত্যকা 

অধিক শন্যশালিনী হয়, দেই কারণ নদীমসুস্থ ভূমিতে 
গুকৃষটরূপে বর্তমান, সুতরাণ, তাহা] যে নঃপুণ শন্যশালি 
হইবেক ইহ] অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে । এইসপ্রু- 
কার ভূমি প্রারঃ ভ্রিকোণমগ্ডল হইয়া থাকে,এই পুযুক্ত ই. 

রাজের] ভাহাকে “ডেল্টা? শব্দে কছে। এ ত্রিকোণমগ্ডলের 
এক ভুজ সমুদ্বাভিমুখে থাকে । বঙ্গদেশ পুস্তাবিত- পুকার 

ভূমির এক দৃষ্টান্ত স্থল, এব ইহা] ত্রিকোণাকারও ৰটে। 

এ ত্রিকোণমগুলের এক ভূজ সাগরদ্বীপহইতে পদ্মা-নদীর 
মুখ-পব্যন্ত ব্যাপ্ত, দ্বিতীয় ভূঙ্জগ ভাগীরথী, এব তৃতীয় 

ভজ পদ্মা ও বড় গঙ্গা; শেষোক্ত দুই ভুজ রাজমহলের 

নিকট সম্মিলিত হইউরাছে। গোদাবরা, নম্মদা, কৃত প্ুভাত 

অন্যান্য নদীর মুখে এবজ্সুকার ভ্রিকোণ-মগ্ডল আছে। 
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৬। ভৃণহক্ষেত্র | মার্কিন দেশের লোকেরা ইহাকে 
“ প্রেরি” ৰা “সাবান”, ও দক্ষিণ আসরিকায় “লানো? 
শব্দে কহে । তন্তঙেশে শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-লকল 

কেবল তৃণে পরিপুর্ণঃ তাহার কুত্রাপি একটি বুক্ষ দুষ্ট 
হয় না| বর্মাকালে এ তৃণ-সকল ৫|৬ হস্ত উচ্চ হইয়া 
সমস্ত স্কানকে হরিদর্ণে আবুত করে, এব” এ স্থান বি- 
স্তীণ হরিৎ্-পসমুদ্েরে ন্যায় বোধ হয়। গ্লষকালে এ নকল 
তৃণ শ্রষ্কু হঈয়া যায়, এব” কোন ২ সময়ে দাবাপ্রি 

উত্পন্ হইয়া সমস্ত ক্ষেত্র অগ্রিময় হইয়া উঠে | দক্ষিণ 
অমরিকার তৃণল্ষেত্রের স্থানে ২ জলপ্রুবাহ আছে + গ্রীযু- 
কালে তাহা শুষ্ক হইর) যার, এব ভত্রতায আলড্খা কুস্তীর, 

গোনাপ (গোধা), কচ্ছপ, টিক্টিক প্রভৃতি প্রাণি-নকল 
সিয়মাণ হইর] নদীগভস্-ক্দ্ধমে প্রোথিত থাকে £ ব- 

ষার পুভ্যাগমনে সজীব হইয়] পুনঃ আপন ২ দেহযাত্রা 

নিব্বাহে গ্রবৃস্ত হয়। 
নী মরুভূমি | বিস্তীর্ণত! ও সসুদ্বের জলমীমাহইতে 

অনুচ্চতা সম্বন্ধে মরুভূমি তৃণঙ্গেত্রেরই তুল্য; পরন্ত তৃণ- 

ক্ষেত্রে ঘান জন্মিপা থাকে, মরুভূসিতে কিছুমাত্র জন্মে না, 

সব্তত্র্ঈ বালুকাময়, কুত্রীপি জল*্শস্যাদি কোন পদার্থইী 
প্রাপ্তিব্য নহে। গ্রীযুকালে এ বালুকা উত্তপ্ত হইর1 পথিক- 

দিগের অত্যান্ত রেশকর হর, এবং স্থানে ২ মরীচিকা দূষ্ট 

হউতে থাকে । অপর বায়ু প্লুৰল হঈলে এ উত্তপ্ত বাপুকা 

উড্ডায়মান। হইয়। পথিকদিগের পক্ষে য্পরোনাস্তি 
ক্লেশকরী হয়ঃ ও বালুকা এ মরুভূমির নিকটস্থ উর্বর! 
ভূমিতে নিপতিত হইয়) তাহাকে একেবারে উৎ্নন্ন করে। 



৪৬ প্রাকত-স্ুগোল । 

প্রাচান-পৃথ্বী-খণ্ডে অনেক সরুভূমি আছে, তন্মধ্যে 

আফরিকা খণ্ডের সাহারা নামক মরুভূমি সর্্বাপেক্ষায় 
বৃহৎ । ভাতার-দেশে গোর নাসক মরুভূমি ও পারশাস্দেশ 

শের মর্ুভূমিসকলও দামান্য নহে | ভারতবর্ষে রাদস্থান- 

দেশের পশ্চিমে ও পঞ্জা-দেশে বিস্টীর্ণ মক্ুভমি আছে। 
ভূতভ্তববিৎ মহাশয়ের] কহেন ত্ণঙ্গেত্র ও মক্রুভমি- 

সকল ভূমপ্যগত সমুদ্র বা বৃহছৃহৎ্ হদের গর্ভ স্বান। 

কালক্রমে এ সমুদূ বা হদের গভ উর্ধে উৎন্ষিপ্ত হইরা 
অথ্ব1 অন্য কোনক্রমে পূণ হষঈয়া বর্তমান অবস্থা প্রান্ত 
হইরাছে । দেখিতে সমদেের তট ও মরুভূমি উভয়ই তুল্য; 

এব” পৃথিবীর কোন আন্তরিক শক্তিদ্বারা সমদু কা 
হদের গভ উৎক্ষিপ্ত হওর] কোন মতে আশ্চর্য নহে, 

অতএৰ এই মতের পরিহার করণার্থে যে পন্যস্ত কোন 
বিশেষ কারণ প্রদর্শিত না হয়, তদবধি ইহা অবশ্যই 
গ্রাহা করিতে হইবে। 

নবস প্রুকরণ। 

সমদ্ুজলের বিপরণ। 

রা €%ৃ  বরর্ব্ুকরণে পৃথিবীর ভূভাগের স্থুল লক্ষণ 
£& বিবৃত হঈনাছে। অধুনা জলাণশেরু বি" 

সস; রণ লেখিতব্য। 
জলমাত্রেরই আকর সমৃদ্ূু; তাহা পৃর্থীর ভূভাগাপে- 

ক্ষানন দ্বিপ্তণ বৃহৎ) এব”. সৃষ্টির মঙ্গলার্থে বিশেষ প্রুয়ো- 

জনীয় | তাহার আহ্বিক-গততে বাদু পরিষ্কৃত হয়; 

১: 
৫ পে 
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তদুৎপহ্গ বাষ্পে মেঘের উৎ্পন্ভি হয়, এব সেই সেস্ব- 

জাত বুষ্টি ও হিসানীতে পৃথিবী সিক্তা হইয়া শল্য-সম্প 

হয়। অপর জীবস্জন্তর বাসের নিমিন্তও সসুদূু অপ্রাশস্থ 

হে, তাহাতে যত নছ্খ্যক প্রাণী আছে, বোধ হয়, 

ভভাগে তত নাই । 
তৃভাগের পৃষ্ঠদেশ যাদৃশ অসম, সমুদুগর্ভও তাদৃশ 

অপম, সুতরাণ্ নমুদেরে লব্বত্র সম-গভীর নহেঃ তাহার 

অনেক স্থান অতলঙ্পশ; পাচ ছয় সহসু হস্ত রজ্জু নিক্ষেপ 
করিলেও তাহার তল শ্উট হর নাঃ কিন্তু ইহাতে বোধ 

করা কত্তরব্য নহে যে সম্রদের তল নাঈ, বা এভাদৃশ 

গভার যে তত রজ্জব একত্র করা যাইতে পারে নাঃ 

প্রত্যুত সমুদ্র লক্ষণ দৃষ্টে অনুমান হয়, সম ভূমিহইতে 
অত্ুযচ্চ পন্দত যাঁদৃশ উচ্চ জলমীমাহইতে সমুদ্রের তলও 
তাদুশ গভীর হইবেক, ফলতঃ ২০,০০০ হস্তের অধিক 
নহে। পরন্ত ঘে কোন বন্ধ সমুদে নিক্ষেপ করা যায় 

তাহা খু ভাবে তলে পতিত না .হঈয়া জোয়ার ও 

জলস্পোতের বেগে বক্র হইয়া যার, সুতরাণ্ সুদের 

গভারতা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই । 

তরল পদার্থ ষে নিয়মে পৃথিবাযপরি বিস্তৃত হয় তদুষ্টে 
অনুমান হইতে পারে যে সহ্রদ্রের জললীমা সর্বত্র তুল্য; 
বন্ততঃ পৃথিবীর আহ্িক-্গতি, বায়ুর বেগ, জোয়ার 

প্ুভৃতি বাহ্য-কারণে সব্বদা জল আন্দোলিত না হইলে 
তাহাই সম্ভব হইত; কিন্ত ফলতঃ তাহা নহে ঃ বশেষতঃ 

এক সম্কীর্ণ*শদ্বারা! যে সকল শাড়ি কি ভূমধ্যগত-উপ- 
নাগর মহ? সসুদররে সহিত সপ্যুক্ত আছে, তাহাতে জল 
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সব্্দা অতি উচ্চ হইয়] থাকে; সণ ৪9188 পূর্্বাভিমখ 
হঈলে এ জলের উচ্চত1 আরও বুদ্ধি হয়| এই হটনার 

কারণ দুরব্গম্য নহে | পৃথিবী পশ্চিমহইতে পুক্বীাভি- 

সুখে অতি বেগে ঘৃর্ণত হঈতেছে, এব”, সেই ঘূর্ণনে 

সমদুূ-জলের গতি প'শ্চমাভিমুখ হয, ও সম্মথে পৃর্রবাভি- 
মুখ খাড়ি পাঈলে বেগে তাহার ভিভর প্রবিষ্ট হয়, 

সুতরা” এ খাড়ির জলনীমা সমুদু-জলন'মাপেগ্ণয় উচ্চ 

হঈয়] উঠে ' পদার্থবিদ্যার বিশারদ তানেকে নিরূপণ করি 

য়াছেন, যে সুয়েজ-স্কৃল-সঙ্কটের উত্তরে ভমপ্যস্থ সঘদে জল 
ফে সীমা পধ্যযন্য উচ্চ, উক্ত সঙ্কটের দন্িণে সুফসাগরে 

তদপেক্ষার ২২ হস্ত অধিক | হন্বোল্ডট সাহেৰ লিখিঘা- 

ছেন, যে পানানা-স্ল-সঙ্কটের উভর পাশ্বের জল- 

সীমায় ১৪।১৫ হস্যের ভিন্ৃতা আছে! সঙ্কীণ মুখবিশিষ্ট 
খাঁড়ির জললীম1 উচ্চ হইবার অপর এক কারণ গুতিপঙ্ন 

করা যাইতে পারে | গ্রীযুকালে পাব্বতীর বরফ গলিয়' 
নদীজলের বুদ্ধি করে, এব৭* নদীদ্বার1 তাহ] খাড়িতে প- 

ডিলে সুতরা”্ এ খাড়ির জল উচ্চ হঈরাণ উঠে । খাড়ির সুখ 

বৃহৎ হইলে এ জল সমুদুূলাৎ হইতে পারে, কিন্ত ঙ্কীর্ 
হইলে শীঘ্ তাহা ঘটে না। এঈ কারণবশতঃ গ্রীষ্মক্খলে 

বাল্্তিক ও কৃষ্ণ সমদ্রের জল অতি উচ্চ হইয়া থাকে । 

লসুদু-কলের স্বাভাবিক বর্ণ নালাক্ত হরিৎ; তট-নন্লি- 
কটে তাহা ম্লান হইয়।? যাঁর | অপর নানা কারণবশতঃ 

অনেক স্থানে এ বর্ণের বিবর্ণতা ঘটিয়] থাকে | গিনি 
খাড়ির জল শ্বেত, এব মাল্ডিব দ্বীপের চতুদ্দিগে 
জল কৃষ্ণকবণ বোধ হয়| রক্ত পাত ও হরিদ্বর্ণ জলও 



সমদুালের বিনরণ। ৪৯ 

সমুদ্র অনেক স্থানে দৃন্ট ভ্যু। এই সঞ্ল বর্ণভেদ নানণ- 
প্রকারে ঘটি থাকে | কখন সমদ্ুগর্ভের বা তটের মৃত্তিকা 
জলে মিশ্রিত হইয়া তাহার বিনর্ণত। করে ; কদাপি আস- 

উ্থয্ট অভি ক্ষুদ্র কাট বমছের কোন » স্থান ব্যাপ্ত করিনা 
তাহার বিবণভ। সম্সাদন করে; কখন বা এক প্ুকার অতি 

ক্ষুদ্র পানা জন্মের বর্ণবিশেম উৎ্পঙ্গ করে। 

সাগরায়ু শুদ্ধ জল নহে; ভাহাতে নানাবিধ পদার্থ 

শ্রত থাকে: তণ্ছশেন লবণ, খার, মেগনিনা, গন্ধক- 
দাাবক, লনণদ্বানক, কীট ও উন্ডিৎপদার | এতনম্মপ্যে 

হাব্ণঈ অপিক্দা্শ £ এন তাহা] লবণাক্ত মাস পুস্ৃত 

করণার্থে খনিজ লবণাপেক্গার বিশেষ প্রযোজনার | 

তন্িমিন্ত অনেক সাসদিক লবণ প্রস্থৃত হইয়া] থাকে। 

এন লরণ সমুদ্রু-জলের অকত্র সম পরিমাণে গ্রাপ্তব্য 

নহে। নিরক্ষবরন্তের আহ্িক্টত্থ জল কেন্দ্রু-নিকটস্থ জলা- 
পেঙ্গার় আপিক লবণাবশিষফটঃ বোধ হর, কেন্দ্ুনিকটে 

প্রভৃত বরফ দুর হনদা স্ধলের লবণাক্ততার হান করে। 
ঈহাও সপ্রুমাণ হইয়াছে, যে সচদের উপারভাগের 

জলাপেক্সার নিসু-দেশের জল অধিক লবণাক্ত | 

হাপরু বনাকালে এব. নদীগুগের সম্িক্টে সসুদু-ঙগলের 

লখণাক্ঞতার হাস হর? তদ্কারণ আনাযানেই আন্বভৃত 

হতে পারে। এ কারণ-বশতঃ বাজিক উপলাগরের 

জল কদাপি সমুদ্ু-্গলের ন্যায় লবণাক্ত হর না, ও 

ক্রমাগত ১০।১৫ দিন পূর্দাগত বায় বহিরণ তথায় মহা- 

সনদের জল গ্রুবেশ করিতে না দিলে, তত্রত্য জল সনুন7- 

ব্যবহারের উপরুক্ত হইয়া উঠে। ডাক্তর তাম্সন্ সাহেব 

চা 



৫০ প্রাকহভ্ুগোল। 

বিশেষ অনুবন্ধান-দ্বার) নিরূপণ করিপ্বাচ্িলেন মে গভর 

সমদুস্থ জলে লবণের উদ্দ প্রমাণ শহতকর) ৪17০ অণ্খশ, 

এব ন্যন পরিমাণ শতকরা ৩11০ হাণশ | 
সসুদেরে জল সব্বত্রঈ লবণাক্ত. আথচ কখন ২ কোন ২ 

স্থানে লমুদ্রের গভহইতে সুসিক্ট শ্বন্ধ জলের উৎ্ন উত্থিত 

হইয়া! থাকে | হ্োমঃবালচ্ট সাহেব কুবা-দ্বীপের 

নিকটে ক্লরাপ্ধর] উপমাগারের ভটহ্ঈতে ক্রোশাপধিক আন্বরে 

এসস্সকীর উতৎ্ন আতি বেগে উত্থিত হঈতে দেগিয়াছেন | 
পাঠকরন্দ আঅনারামেশ ভনুগান করিতে পারেন দে 

সহজলে লবদণাদি নানানিপ পদার্পের স্তিভিশপুবুক্ত ভাহা 

শুন্ধ জলানপঙ্ষার ম্পিক ভার হননেক ১ ফলভঃ ভাঙাঈ 

কটে, এব, এ গ্ুযুক্তগ নদ্যন্থ অপেক্ষার সমদ্বাৃতে 
ভরণ্যানদ আনাগানে চালিত হনর। থাকে । 

বামুতে মে প্ুকারে আনালানে উষ্ণ সঞ্চালিত হইতে 

পার জলে তাদৃশ শাঘ সঞ্চা,লত হয় না, সুভরা” বায়ুর 

উন্চতা নে প্ুক্কারে অহরহ্ঃ পারিবন্তন হইয়া থাকে, সমু 
দের উঞ্কত। ভাদৃণ শীঘু পরিবন্তিত হঈনার উপায় নাই। 

ব্জগ-দেশে বৈশ্বাখের প্রারগ্ে মধ]াহ্ক সয়ে বানু যেপ্রকার 

উদ হয়, সমুদ্ু-জলের চরম উক্ণতাও তঞ্জপ, কুত্রাপি 

তাহাহইতে অধিক হর ন]| এ উঞ্চভা ভাপমান যন্ত্রের * 
৮৬ বা; ৮৮ আদ্শ পর্মত; ভট-নরন্নকটে ও অগ- 

ভীর জলে তথা নিরক্ষবুন্ত-হইতে দুূরভানুলারে তাহার 

হন হর | জলতভ্্রবেন্তা হোম্বোল্ড্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

গে 

পি 

৮৯০. স্পস্ট সপ ৪5 বউ হি 

প ভন্রন7লা তলা পাত্রক্ষান্ ভভায় কু প্র প্রথম ভাগের ১৪৩ 

পৃষ্ঠে এই যন্ত্রের বিলুরণ প্রক্টি5 আছে। 



সমদচালের বিক্রুণ। ৫ ১ 

ব্যক্তিরা নিরূপণ করিরাচ্ছেন ফে সমুদ্ু-গল নিরক্ষবুক্ধেত 
সহ্গিপ্টে অন)ত্রাপেঙ্গার অধিক উষ্ণ 3 পরে উভয় পার্খে 
৩০।০০ অ০*শ অন্ধ ক্রমশঃ সসভাবে শীল হইতে থাকে? 

তৎ্পরে উত্তরাপেক্ষান্ন দর্ষিণ-ভাগে অধিক শীতল হয়। 
এই প্রযুক্ত উত্তর-ভাগে যে নীম! পণ)ন্ত বরফ বিস্তৃত 

আশছ্ছে, দঞ্গিণ্ভাগে তদপেঙ্গার দশ আশ অপিক সান 
বরফে ব্যাপ্ত হর । এই ঘটনার কারণানুলম্ধারিরা 

কহেন যে উন্তর-ভাগে লমেরু-নমুছের বরফ ভূভাশ 

গের বাপাপুযুক্ত আত দূর পণ্যন্ত হগুনর হতে পারে 

নী। দর্ষিণে ভাদুশ পোন বাপা না থাকার মোত৪- 

সহকারে তাহা অনারামে সমুদের অনেক-দূর- পর্য্যন্ত 

বিস্তৃত হইয়া উন্তর-দশিণে শৈত্যের বিভিন্নতা সক্সাদন 

করে। অপর নমুদ্দের মে নকল অ০*শে সোতের প্ুবলতা। 

নাই সে সকল অতশ অিশীঘ শীতল হয়, সুতরা* 

তাহাতে অপ্ধিক বরফ জামবার সন্ভাবনা | এই প্রযুক্ত 

খাড়ি, ভমপযগত উপলাগর, দ্বীপব্যহের মগ্্যগত নাগর 

পুভৃতির জলে অধিক বরফ জনিত] থাকে । শীতকালে 

ঘে দমনে বাণ্চিকউপলাগরের অধিকাপশ জাময়া গিয়া 

শকটাদি-গমন1গমনের উপবুক্ত হয়, তৎ্কালে নিরক্ষবুন্ত 

হইতে উক্ত উপনাগর যত দুর তন্তর তত দূর অন্তরস্থ 
মহাসমদ্রু সব্বতোভাবে তরল থাকে। 

নুমেরু ও কুমেকু সমূদু নিরশবৃন্ত হইতে অত্যন্ত দূর, 
সুতরাণ্ অত্যন্ত শীতল | তাহাদের একাণশে চিরকাল 

বরফ থাকে, ও অপরা*্ঞশে বঙুসরে তিন চারি মাস মাত্র 

জল তরল থাকে, অপর আট নর মান বরফকূপে পরিণত 



ও ২. প্রাকুক-ভ্রগোল। 

হইয়া অবস্থান করে। এ বরফ নানা অবয়বে দূইট হয়। 

কেন স্থানে তাহা শত ২ ক্রোশ বিস্তীণ ভূণক্ষেত্রের ন্যায় 

বোধ হয়, কুত্রাপি বা অতি উস্চ দ্বীপের নার আবস্কান 

করিতেছে, অপর কোথার বা গ্রও্ড ২ হই) জলে ভান- 

মান হইর? রহিরাছে | 
জল অপেক্ষাব বরফ লদ্ঘ, তাতএস তাহা জলে ভা" 

সিয়) থাকে, কদীপি নিমগ্ন হয় নী। ভান ভাহাদ মগ] 

দিয় শীত গুবিষট হইতে পা।লে নাঃ এম পুথুক্ত সঘৃদেের 

কিঞ্চিৎ জল জমিলেই স্ররূপে পারণন্ত হই ভমিমুস্থ 

জলকে শীতহইতে আরুত কর্রিযা রাশে। আুভরাণ্ লমূ- 
দেন তলপর্স্যন্ত কদাপি ভরিতে পাতে না| মোতও- 

ক্রম সমুদু-জলীর-শৈত্যের হান বৃদ্ধি হইপ্া থাকে; এ 
মোছের বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে ভাঙার বণন। অনায়াসে 

বোধগম্য হইতে পারে, অতএব তদর্শে পর গ্লুকরণে 

মনোযোগ করা আবশযক | 

সহাসসদের লোন ২ অদশে অপর্যাপ্ত শৈনালাদি জলজ 

উদ্ডিৎ-পদণর্থ দক হইয়া থাকে £ তাহাকে নাবিকেরা 

“দামের তট” শব্দে কহে । ভাখ্শা্িক সমুদ্রে মধ্য- 
ভাগে এ প্রুক্কার দাম ২১৫০,০০০ চুন ক্রোশ স্থান 
ব্যাপ্ত কিয়) আছে। 



সম্দু-জলের মলোতঃ। ৫৩ 

দশম পকরণ। 

সমুদু-জলের নোতঃ। 
সি ধধ, 44. ৭ € 

ঠক? /28 ৬ রঃ 
খর্টে 2 

দঃ ৬ * মুদ্ু-জলের তিন প্রুকার স্োতঃ আছেঃ 

ই প্রুথম। বারব্য স্োতঃ; দ্বিতীর, আন্তরিক 
%2 সোতঃঃ তৃতীয়, জোয়ার | 

খ্ি হি 

০৪৪ 

3৩ টি 

তু 

হত ১ তরল পদার্থের এক প্রধান ধম 

রে যে তাহার লর্ধত্র সমোচ্চ থাকে; কোন কারণ 

বশতঃ একাশ নিসু হইলেই তৎক্ষণাৎ অপরাণশ হইতে 
পদার্থ আসির) সমস্তের সমোচ্চতা রক্ষা করে। বায়দ্ধার! 
নমদূ-জলের কোন অণ্শ আগে প্ুর্ষিপ্ত হইলে উক্ত 
নিরমে তাহার পশ্চাদ্বন্তি জল তৎক্ষণাৎ তাহার সান 
পূরণার্থে অগ্রগামী হয়, তথা তরঙ্গের উৎপাদন করে। 

এ তরঙ্গ যে দিগে অগ্ুবন্তি হয় ত'দ্দগে অবশ্যই স্রোতের 
স্বীকার করিতে হইবে । এ মোতের আদিকারণ বায়ু, এই 

প্রযুক্ত তাহাকে “বারব্য সোতঃ” বা তরঙ্গ স্োতঃ?? 

শব্দে কহি। এই স্োতঃ সমুদ্রের উপরি ভাগেই ঘটিয়। 

থাকে, অত্যন্ত ঝড়ের সময়েও ষঞ্চি-হস্ত নিম তাহার কোন 
চিহ্নও অনুভূত হয় না। ইহার গতি দ্রুত নহে? ইহা! 

দিব। রাত্রে ৮1১০ ক্রোশ স্থান মাত্র অগ গমন করে। 
২| পৃথিবীর গতি-প্রযুক্ত তথা সমুদ্রের কোন আতন্ত- 

রিক-কারণ-বশতঃ সমুদু-জল স্বেতোরপে নানাদিগে 
ভ্মণ করিয়া থাকে; বায়ুর গতিতে তাহার কোন অন্যথা) 
হয় না| পৃথিবীর কেন্দ্রু-দ্বয়হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিসুখে 
নিয়তই দুই সোতঃ আসিতেছে, কদাপি তাহার নিবৃত্তি 

মদ ৩ টিক 
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নাই। এ স্োতঃ কেন্দ্রু-নিকটে এতাদূশ বলবৎ যে বায় 
সহকার হইলেও তদ্দিক্ুদ্ধে জাহাজ যাইতে পারে না। 

পারি লাহেব এ মতের বাধাপুযুক্তই সুমেরুকেন্দরে গমন 
করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত কৈন্দ্যস্োতঃ ২৫৩০ 
অণ্শের নিকট আসির" পশ্চিমাভিগুশ হয় ; কিন্তু মধ্যে ২ 
দ্বীপাদির বাধা-থাঁকা-প্রযুক্ত তাহার গতি খজুভাবে হয় 
না, স্বান*ভেছে অনেক অন্যথণ হইয়] গ্ধাকে। 

বায়ব্য লোতঃহইতে এই মোতঃ বিশেষ বেগবান্। 

ইহ] প্রত্যহ ৪০1৫০ ক্রোশ স্থান ভূমণ করিয়া থাকে, 
এব. ইহার কৌশলে কোন স্থানে উষ্ জলের পাশ্বে 

অতি শীতল জল আসিতেছে; কোথা৪ ব1? অতি শীতল 

জল মধ্যে অতি উঞ্চ জলের স্োতঃ দুষ্ট হইতেছে; কোন 
স্থানে দুই প্রকার উষ্ণ জল উন্মুখোন্নুখ হইরা বিপরীত- 
দিগে গমন করিতেছে; কোথাও বা দিপঙ্গাভিসুখখ সোতিঃ 
পরস্পর আহত হইয়া ভয়ানক কলঙ্কর বা আবন্ত (দহ্) 
উৎপন্ন করিতেছে; কোন শানে জলের উপরিভাগে এক 

দিগে ও তাহার নিম তদ্দিপরীত দিগে ম্বোতঃ চলিতেছে। 
যদিচ পোত-সঞ্চালনের নিমিস্ত এই সকল সোতের 

পরিজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক বটে, তত্রাপি সাসান্য-পাশ 

ঠকশ-্পন্ছে তাহা প্রযোজনার ও মনোরক্জক বোধ হহইীশ 

বেক নী, অতএব তদ্দবিময়ের বর্ণনা] অধুনা! লেখিতব্য! 
নহে। প্রাকৃত ভূগোলীয় মানচিত্রে এ সকল স্োতঃ অতি 

সৃক্ষম রেখায় চিত্রিত হয়, এব তাহার গতির দিগ্-নির- 
পণার্থে কততকৃপ্ধলি বাণ চিত্রিত হইয়া থাকে । যে দিগে 
বাণের অগ্ুভাগ দৃষ্ট হয় তদ্দিগেই পোতের গতি। 



সমদূ-ছলের সোতহ। ৫৫ 

৩। পূর্বোক্ত দুই প্ুকার গতি ব্যতীত সমুদৃ-জলের 
অপর এক গতি আছেঃ তাহার নাম “জোয়ার? কা 

“বেলা” | চন্দ্ু-সূর্ম্যের আকর্ষণে এ গতির উৎপত্তি হয়, 

এব”, তাহাহইতেই সমুদ্র শব্দের ব্যুৎপন্তি হইয়াছে। * 
এই বেলা-বিষয়ে তত্তববোধিনী পত্রিকাতে একটি সুচারু 
প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে, ভাহাহইতে নিম্োদ্ধত কএক 
পড়্ক্তি গৃহণ করিলাম । 

“ পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক প্ুস্তাবে 
“লিশিত হইয়াছে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থা- 
“কিয়া স্বীর পথে পরিভূমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দরুকে 
“আকর্মণ করে,চন্দুও সেই রূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া 
“থাকে । চন্দ্র আকর্ষণে সমুদের জল স্ভীত হইয়া 
“উঠে | ইহাকেই সৎস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীর় চলিত 

“ভাবার জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবার স্কৃল জল 

“উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্ত স্থল-ভাগ কঠিন 

“ও দৃঢ় এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না| জল-ভাগ অতিশর 
“তরল, এই নিমিন্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চালিত ও স্চীত হইী- 

“য়] থাকে। পৃথিবীর যে অণশ যখন চন্দ্রের নিমু ভাগে 
“থাকে, তখন সেই অণশে জোনার হবার সম্ভাবন] | 

“ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে এক বার মাত্র জোয়ার 

“হইতে পারে, কিন্ত আমর? দিন রাত্রে দুইবার জোয়ার 
“ও দুইবার ভাট? দেখিতে পাই । এই অদ্ভুত ঘটনার 
“কারণ কি, পশ্চাৎ নিদ্দেশ করা যাইতেছে ৮। 
পৃথিবীর যে স্থান খন চন্দ্রের চিক নিমু ভাগে অব- 

* চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম)গ্ উন্দান্ত পিদ]্ত অআভ্র। 
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স্বিত হয়, তখন সেই স্থান অন্য অন্য অণ্পশ অপেক্ষায় 
নিকটবন্তাঁ হয়, এ নিমিদ্ত সেই স্থানের জল চন্দ্রুকতৃক 
অধিক আকৃৰ্ট হওত জ্ডীত হইয়] উঠে, এব তাহার পাদ- 
বিপক্ষ * স্থানের জল অত্যন্ত অল্প আকষণতা-প্ুযুক্ত নত 
হইয়া পড়ে। নুতরাণ, এ উভর়-স্থানে এক কালে জো- 
যার উৎপন্ন হয়, এব এ জোয়ারে পার্থের জল সরিয়? 

৪০০ এ পাশ্বদ্ধর়ে ভাটার উৎ্পন্তি হয়। 
“এইরূপে জমদেরে যে অশে যখন জোয়ারের উৎ- 

“ পন্ভি হয়ঃ তাহার বিপরীত ভাগেও সেই সময়েই 

“জোরার হইর থাকে। যখন চন্দ্র মণ্ডল আমারদের 

“মস্তকোপরি অবস্থিত থাকে, তখন ভূমগ্ডলের যে ভাগে 
«“ আমারদের অবস্থান, মেই ভাগে এব” ভাহার বিপরীত 

“ভাগে এক কালে লনোরার হয়। সেই রূপ, যখন ছন্দ 
“আমারদের বিপরীত দিকে থাকে, তখনও সেই দিকে 

“ও আশমারদের দিকে এক কালেই জোয়ারের উৎ্পন্তি 

“হয়| এইরূপে প্ুতিদিন এক এক স্থানে দুইবার করিয়। 

“সমুদের জল উচ্ছপিত হইর? থাকে। 
“ পৃথিবীর বিপরীত দিগে এক কালে জোন্ার হওয়াতে 

“আপাতত্বঃ বোধ হয়, ভূমগ্ডল চন্দ মগুলকতৃক এইরূপ 
“আকৃষ্ট হওয়াতে, গোলাকার ন। থাকিয়। ডিস্ববের ন্যায় 

“আকার ধারণ করে। কারনিক, চ্ন্ যদি ভূমগুলের এক 
পদ ও পাশ সপ পাশাপাশি সাপ পাশ পি 

শপপষ্ক | জি পা 

* পৃথিবী গোলাকার, সুতরাধ ভাঙার ঠিক বিপক্ষ স্বানস্থ মনু. 
যেঃর পদ পরস্পরের উন্মা্খান্ূন্ হ হইয়া থাকে। ঢাকার মনুষে।র 

পদ নিগিলো দ্বীপস্থ মনুব্যপদের ঠিক পিপরীহ দিগে আছে। 

এই প্রকার বিপক্ষদিগে স্থিত স্থানকে “ পাদবিপঙ্ষ স্থান” কহি। 
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“ভাগের উপরেই নিত অবস্থিত থাকিত, তাহ? হইলে 

“এ রূপ আবার উত্পন্ন হইত, তাহার সন্দেহ নাসি। 
“কিন্ত চন্দ্ুও ক্রমাগত চলিতেছে, পৃথিবী নিম্নত ঘুর্ণিত 
"হুতেছে। এ শিমিন্ত, পৃথিবীর এক স্থানের জল উদ্থিত 
হইতে হতে, চন্দ মণ্ডল তথা হইতে আপনূৃভ হঈয়া 

" অন্য স্থানের উপত্র উদত হর । একারণ সেই জল 

“সহ্পুণন্ধপ স্ীভ ও হিরীকুত হইততে পারে না। অতএব, 

“ জোল়ারের সময় পূথেনীর 7 ডদ্বের ন্যার আকুতি উতৎ্পন্ন 
“না হইব] সমদু নগ্যে এক আত বিস্কুত তরঙ্গ মাত্র উদ্ভা- 

“বিত হইয়া থাকে "| 

অপর চন্দ্র যে প্ুকারে জল আকন্ণ করে, সর্ণযও 
সেই প্রকারে ভল ভাকণণ কিয়! থাকে, এস কোন 

বাপা না গাক্ধলে ও অৎ্নতক এক পৃথ্থকু জোয়ার হইবার 

সম্ভানন! ছিল কিন্ত সপ্যাপেক্ষার চন্দ পৃথিবীর অনেক 

নিকটনন্তী হওয়াতে তাহার আশকষণ শক্তি অধিক, 

এব* সেই শক্ভিদ্বারা সো জোয়ার নিরাকৃত হয়। 
পরীল্গদার স্িরীপৃভ হম্নাছে, জোৌরাকষণ অপেক্ষার 
চান্দ্রাকর্মণ ছর গুণ অপিক, সৃতরাণ্জ পাঠকদিগের মনে 

আনানাানেশ উদয় হনতে পানে নে চন্দ্র ও সুধ্য 

উভয়ে বপক্দিগাহঈতে জল আপখণ করিলে চান্দাকর্ষণ 
নোরাকযণেন্ পরিহার করিবেক, এব৭* উভউষ্মে সসমত্র 
থাকয]। একত্রে আকষণ করিলে আকমণ-খক্তির আশ 

ধিক্য রিনিতা: ফলতঃ তাহা ঘটিগঘা থাকে । অমা- 

বস্যার় ও পুণমায় চন্দ ন্গ্য মমসূত্রে থাকে, অতএৰ 

একের ছুর পণ ও অপরের এক পণ শাক্তি মিশ্রিত করিয়' 
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সাত প্তণ শক্তির সহিত জল আকর্মণ করে, সতরাণ্ 

অন্য দিনাপেক্ষার এ দিনে জোরার অত্যন্ত প্ুবল হয়ু। 

এই প্ুবল জোয়ারের নাম “কটাল "| আইটমী দিবসে চন্দ্র 

এক পাশ্বহইতে এক দিগে ছয় প্তণ শক্তির সহিত, ও মধ্য 

অপর এক পার্খহঈনে ভান দিগে এক প্তণ শক্তির সহিত 
জল আকগণ করে, তাহাতে চন্দ্রের শক্তিকতঁক সর্ধ্যা- 
কষণের লোপ হন, এব এ লোপ-করণে চন্দ্রাকর্পণে- 

রও এক প্তণ শক্তির হাস হঈরণ? আমাবসযা বা পুণিমা 

দিবসে ঘে জল সাত হস্ত উচ্চ হর, তাহা সপ্তমী অফ্ট- 

মীতে পাচ হসমাত্র উচ্ঠসিভ হইয়া? থাকে | মাবিকেরা। 

তাহাকে “ মরাকোটাল'* শব্দে কহে। 

চন্দ্র ২৪ ঘণ্টা ৫০11০ মিনিটে একবার পৃথিবী বেষ্টন 

করে, এব এ কালমপ্যে পূর্বোক্ত প্রুকারে দুই বার 
জোরার হইর) থাকে, মৃতরা” এ শোয়ার প্রত্যহ এক 
নিরূপিত মসয়ে হইবার সগ্ধাবন। নাই । গ্াতঃকালে 

দশ ঘণ্টার সময়ে জোর্ার হইলে অপরাছ্ে ১০ ঘণ্টা! 

২৫। মিনিটের পুর্বে জোয়ারের আরম্ঘ হয় না, ও 

প্র্যহ জোদ্নার আদসিথার সময়ে ৫০|| মিনিটের ভেদ 
হইয়] থাকে। 

দ্বিতীয় অধ্যারে বর্ণিত হইয়াছে যে নিরক্ষবৃত্তের 
দক্ষিণাণশে জল অধিক, স্কুল অতি অন্ন। চন্দ্রাক- 
্ণে সেই জলই প্রথম উচ্ছসিত হইয়া থাকে, এই 

প্রযুক্ত জোরার দক্গিণহতে উত্তরাভিমুখে অগুগামী 
হয়, ও পথিমপ্রযো দ্বাপাদির বাপা পাঈলে, অত্যন্ত উচ্চ 

হহরা তদুপর নিপতিত হর । স্থির লমুদের দক্ষিণষভাগে 



সমুদ্র-জলের ম্োহঃ। ৫০) 

অস্্রেলিয়া প্রভৃতি অনেকপ্তলি দ্বীপ ও মপ্রগিরি বর্তমান 
আছে; কুমেকু-সসুদূহইতে জোয়ার আসিয়া তদুপরিহী 
নিপতিত হইয়া প্রারঃ শ্রান্ত হয়, তদুন্তরে অতি দুব্ধল 
হয়] অগ্রসর হয়, এই প্ুবুক্ত জোরারের সমরে স্বর 
সমদেে জল দুই হস্তাঁধিক উচ্চ হয় নাঃ এব” এ কারণ 

জন) প্রস্জাবিত সমুদ্রের নাম “স্থির সমুদ্র”? হইয়াছে। 

ভারত ও আত্রান্তিক নমদ্রের দক্ষিণে কোন বৃহৎ দ্বাপ 

নাঈ, সুভরা”, বাধা না] থাকাপুযুক্ত তৎ্লগুদুদ্ধরে অত্যন্ত 

পুবল জোরদার হইয়া থাকে। 

জোরারের গতি উত্তরাভিমুখ, অতএব দক্ষিণাতিমুখ 

নদীসধ্যে তাহী যে প্ুকার ভগ্লানক-বেগে প্রবিষ্ট হর, 

অন্যত্র তদ্রপ হয় না। বাশ্তিক সনদ অপ্রিকোণাভি- 
সখ, তাহাতে জোরারের অনুভব হর না। ভুমধ্যগত" 

সমুদ্রের মুখ পশ্চিমদিগে স্থিত, তাহাতেও জোয়ার অতি 
দুর্বল নোধ হয়। বঙ্গোপসাগর ও ক্তি-উপসাগরের 

মুখ দহ্িণদিগে স্থিত; তথাকার জোরার অত্যন্ত ভয়া- 
নক, এব স্থানে স্থানে ৩০।৪০ হস্ত উচ্চ হইয়া ইঠে। 

জোয়ারের গতি দ্রুত বটে, তত্রাপি এক জ্োরার 

কুমেরু-দমদরে আরব হইয়ণ সুমেকু-সমুদ্রে উত্তীণ হইতে ২ 
কুমেরু-সমুদরে প্ুনরার জোয়ার আরক্ধ হর | বুহৎ নদী- 
মধ্যে প্ুবল জোরার প্রবিষ্ট হইলেও এ প্রকার ঘটন" 

উৎপন্ন হয | তাপর *যে সময়ে নদীহইতে জোয়ারের 

“জল নিগত হইয়া মোহানায় পতিত হয়, সেই সময়ে 

“যদি সম পুনর্্ার প্রুনল (কোটালের) জোয়ার 
"উদ্পন্ন হইয়া মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা 



৩৪ প্রাকুত-দ্বুগোল ॥। 

“হইলে, উভয় গুনাহ পরক্পর সঙ্গগীন ও গ্রুভিহ হইয়া $ 

“জলময় গ্াচীরের নায় উচ্চ হইরা। উঠে, এদ্৭ মেই 

“জলরাশি মতেজে নদীমসপ্যে প্রুতন্শ পুব্ৰক গ্রুচগবেগে 

“সন করিভে থাকে | ঈহাকেঈ বান কহে। জীব জল্ধ 

“নৌকা প্রভৃতি যাহা] কিছু ইহার সপ্ধথে পতিত হয, 
“তাহাই জলসগ্ন ও বিনজ্ট হয়! কলিকাজার় বানের 

“সময়ে বড় বড় জাহাজ প্রুছুতি লমদায় নৌকা আন্দো 
“লিভ হঈন্তে থাকে, এন” কগন কথন নঙ্গরের বন্ধন 

মে “ছিন্ন হউন) মায়? | *সগ আমেজন নদীর নান ভয়ঙ্ক 
“ জলনর পন্দতের ন্যা এক শত নতি হস্ত উন্নত 

হই] প্রুচগ্ডলগো পাৰিভ হতে থাকে | 

কটালে জল ফে পর্)ম্ত উচ্তে হন থাকে ত্তাহাকে 

“বেলোদ্ধ সীমা” শব্দে কহি। কারণ-চতুস্টরে এ সীমার 
তথা ভোরারের গভ ও সেগের আন্যহা হঈয়া থাকে: 

তৎ্কারণ ঘথা; ১, কাণভেদে চন্দ্র সপ্য ও পাথিপীর 

পরল্পর অন্তর ভা; ২, দ্বীপ এ গঙ্গা রর বাপ ; ৩. বাদুর 

গত) ৪, সোভের বিপক্ষতী | দে লগয়ে ক্ষোরারের ঈগল 

চরম উচ্চত) প্রাপ্ত হয়) ভাভাব নাস " বেলোদ্ধ লীমার 

কাল "| মানচিত্রে বেলার গ.ত উদ্ষিবিৎ রেখাদ্বারা চি 
ভ্রিত হয়, এব ভাঙ্গার বে স্থানে যে আঙ্ক থাকে তথায় 

সেই ঘণ্টার লময় ক্গোষারের উদ্থ সামা হউন) থাকে। 



উত্স ও নদীর বিবরণ। ৬৬ 

একাদশ প্ুকরণ। 

উত্ম ও নদীর বিবরণ । 

টং [ টি রর 

2: 5 সুদুই জলের আকর। মূর্ধ্-কিরণে এ জল 
০ ০ * সব্্দাই বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া আন্ত- 
রি চল 

 € রীক্ষে উৎক্ষেপিত হয়ঃ ও তথায় কিয়ৎ- 
নি গ্াু? কাল থাকিরা। পরে বায়ুর ক্রমে এব, 
পৃথিবা ও সূর্য্যের পরশ্নর অন্তরতার হাস-বুদ্ধ্যনুলারে 

কোয়ানসা শিশির হিমানী বা বুফ্টিরূপে পৃথিব্যুপরি বর্ষিত 
হইয়া থাকে। এ বষিত »ঝরির কিয়দ”শ মৃত্তিকা মধ্যে 
পুবিষ্ট হইয়া যায়, ও অপরা”শ নদীরূপে পরিণজ 
হয়| ঘে জল ভূমিসাৎ হর, তদ্ব্ারা মৃত্তিক1? সিক্ত থা- 

কিয়) পৃথিবীকে ফলবী ও প্রাণীর বাসোপযুক্তা করে। 
অপর পুষ্কুরিণ্যাদির খনন করিলে এ জল উৎক্ষিপ্ত 

হইয়] তাহা পুর্ণ করিয়া থাকে। 
তরল পদার্থের এক পুধান ধন্ম এই বে, তাহার 

সর্ত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অ০.শ উচ্চ ও 

অপরা”শ নিমু হয় না; কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার 

হানি হইলে তৎক্ষণাৎ এ জল আন্দোলিত হইয়]! সমো- 

চচতা রক্ষার চেঙটা করে । এই কারণ-বশতঃ উচ্চ স্থানের 
কোন ছিদ্র বা ফাটালে বুষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে এ ছিদ্র 
বা ফাটালের তল দিয়া তাহ নিসু স্থানে আসিয়া তথা- 

কার কোন ছিদ্রু্ধার] অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । 

এ জলোৎক্ষেপণের নাম “উৎ্ল” ৰা “ফোয়ারা ৮; 

এব” পৃথিবীর অনেক স্থানে তাহা বর্তমান আছে। 

₹১5 ১৬ ৯৮ 



৬২ প্রাকহ-ভুগোল। 

অনুভূত হইয়াছে যে সমুদু-জলও কোন ২ স্থানে মৃত্তিকা 
ভেদ করিয়া উৎ্সরূপে উৎঞ্ছিপ্ত হইয়। থাকে; অপর 

ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে পৃথিবীর অন্তর্ভাগে স্বভাব- 
সিদ্ধ জল আছে, সেই স্থান স্ফটিত করিয়া দিলে তাহা সস- 
বেগে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, বৃষ্টি-জলজাত উৎ- 
সের ন্যায় কদাপি তাহার বেগের হাস বৃদ্ধি বা মধ্যে ২ 
বিশ্রাম হর না। এই উৎসের নাম “ অন্তর্জলোৎম” | 
স্থবানভেদে তাহার অবয়বের নান] ভেদ হইয়। থাকে | 

কোন স্থানে তাহা প্রুকৃত উৎসের (ফোয়ারার) ন্যায় 
দৃষ্ট হয়; কোথাও তাহা কু৪রূপে পরিণত আছে; তথায় 

তাহার উৎক্ষেপণ গুত্যঙক্ষ হয় না, অথচ তাহা বে 

প্রকৃত উৎ্দন বটে. তাহার প্রমাণ এই যে রৌদে বৰ] বৃষ্টিতে 
তাহার বিশেষ হাস-বৃদ্ধি হর না| অপর উর্ঘাগ্রমনসময়ে 
কোন ২ উৎনের জল ভূগতস্থ গন্ধক লৌহাদি পদার্থ 
ম্র্শ করিয়া ৩ৎপদার্থবিশিষ্ট ও উত্তপ্ত হইয়া] উঠে। 
পীতাকুগ্ডাদি নামে বিখ্যাত এতদেশীর উষ্জোৎস-সকল 

এ প্ুকারে উদ্ভত হয়। আইস্লগু-দ্বীপে এই প্রুকার 

কএকট] অত্যাশ্চর্যয উৎ্দন আছে। তাহার জল এতাদৃশ 
উষ্ণ যে তত্রত্য লোকেরা তাহাতে অনায়ানে মা" 

পাক করিয়া লয়। উক্ত দেশে এ উৎ্স-দকল “গয়সর্” 

নামে বিখ্যাত | তত্ববোধিনী পত্রিকায় এ উৎ্সৈকের 

সুচারু বিবরণ প্রচারিত আছে; পাঠকদিগের সুলভার্থে 

তাহাহইতে কয়েক পড্ক্তি নিস উদ্ধৃত করিলাম | 
“তথায় মৃত্তিকাময় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কু 

" আছে। যঙ্ স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ 



উত্স ও নদীর বিবরণ । ৬৩ 

“উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নিষ্মল, এবস সর্্দ! জলীয় বাষ্প 

"ও অল্প অল্প বুছনুদ্ উঠে। কুণ্ডের বেন ন্যুনাধিক 
“৯০০ হস্ত, কিন্ত তাহার জল অধিক গভীর নহে । যখন 

“পরিপূর্ণ থাকে, তখনও ৩ হাতের অপেক্ষা অধিক 

“জল থাকে না| তাহার সধ্যস্থলে ন্যনাধিক ৫৪ হস্ত 
“গভীর একটা কুপ আছে, তাহার ব্যাস প্ুায়ঃ ৬ হস্ত, 
“কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া? কৃণ্ডের সহিত মি- 

“লিত হইরাছে। 
“মধ্যে মধ্যে আগের গিরির যেরূপ অগুযুত্পাত হয়, 

“নেই রূপ এই গ্রুবল প্রুসৃবণ * হইতেও অকস্মাৎ উষ্ণ জল 

“ও বাষ্পাদি প্ুচগড বেগে নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমে 
“ছান ঘন কাসানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জন 

“শ্রবণ করা যায়, তথ্দ্ষণাৎ্ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পর- 
“ক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে, 
“আবশেষ জল ও বাষ্পাদি সহসা উদ্থিত হইয়া চতু" 

“দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প এত 

উর্ছে উঠে, যে প্রায়ঃ$ আট ক্রোশ হইতে দৃষ্টি করা 
“যায়। বার্গার এইরূপ জল ও বাষ্প নিগগত হইবার 

পর একটা প্ুকণাও্ড জল-প্রুবাহ প্রভৃত-বাষ্প-রাশিতে 
“পরিবেষ্টিত হইয়া অত্যন্ত উর্গামী হয়| এই প্রুবা- 
“হের জলীয় ভাগ চতুদিকে বাম্পেতে এ রূপ আবৃত 
“থাকে, যে তাহার অধিকাণ্শ দৃৰ্িগোচর হয় না। লে 

পিন লাশ শীল শ আও পে পপ টপ 

* উত্ধাহইতে খ্োতোজলের নিম্ন নিপতনের নাম “শ্রসৃবণ 7 
ও পৃথিবীর তান্তনভাগহইতে জলের উন্ধ-বিনিগমের নাম “উৎস” । 

পাত্রকায় উৎস-শব্জাথে প্রমূব্ণশব ব)বহৃহ হইয়াছে । 



৬৪ প্রাকত-ভুগোল। 

“ সময়কার অত্যন্ভুত মহদ্্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ 
“হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্প-রাঁশি উপয্যপরি ঘুর্ণিত 
“হইতে হইতে উদ্িত হইয়া গগণ-মগ্ুল আচ্ছাদিত 

“করে, তাহার মধ্যবর্তি উদ্ধগামি জল-প্রবাহ-সকল 
“ কক্সিত হইতে হইতে ফেনাকার হইয়া চতুর্দিকে ৰিকীর্ণ 
“হয়, এবণ সেই জলের কিয়দণ্পশ বাষ্প হইর) অবশিষ্ট 
“ লমুদার ভাগ ফেন-রূপে পতিত হইয়? অপূর্র-কেন-বর্ষণ 

“প্রদর্শন করে। ইহার অপেক্ষায় সুদৃশ্য আশ্চর্য 

"ব্যাপার আর কি আছেঃ কুণ্ড হইতে জল নির্গত 

“হইবার লময়ে নান] প্রকার বর্ণ ধারণ করেঃ কখন 
“কখন উৎকৃষ্ট নালবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণে, 
" এবণ. অধিক দূর উদ্থিত হইলে শুদ্ধ শ্বেত বর্ণে শোভা 
“পার | উদ্বগামি-প্ুবাহ-সসুদার নানা ভাগে বিভক্ত 
“হইয়া সহসূ সহ পরম শোৌভাকর গু বণ জলধার! 
“উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কতক ধার। ঠিক সরল ভাকে 

“উত্ধিত হয়, আর কতকন্লি ধার] সুন্দর রূপ বক্র 
“ভাবে পতিত হহরা অপৃব্ব শোভ। প্রকাশ করে। 

“ইহার অপেক্ষায় রসণীয় ব্যাপার আর কি আছেঃ 

“শর সকল জল-ধারার এ পুকার গ্ুখর বেগ, যে তাহার 
“উপরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, মগ্র না হইয়া জলের 

“তেজে অনেক দূর উদ্ধগামী হয়। কিয়ৎকাল এইরূপ 
“জল-্ধার! নির্গত হইয়া] পরে নিবৃস্ত হয়, তখন সে জল- 
“কুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়] যায়) পরে আবার জল 

“ উঠিয়] পৃর্ববৎ স্থির থাকে। 

“এ কুণ্ডের জল এমন তপ্ত, যে পার্খববর্তি লোকে 
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“তাহাতে মাস পাক করিয়া খায় | তাহার] একট 

"পাত্রে শীতল জল পুরিয়! তাহাতে মাস রাখে, পরে 

“এ কুণ্ডের উষ্ণ জলে নেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাঁতেই 
“মান পাক হয়, আর অপ্রি আবশ্যক করে না* 1 

যে সকল উৎসে প্ুভৃত জল নির্গত হয়, তাহা! 
কুগ্তরূপে পরিণত থাকা অগ্ভবে নাঃ সম্োতোরূপে 

পুবাহিত হয়) থাকে । এই গুকার দুই তিন বা ততো- 

ধিক পার্থত্য মোতঃ একত্র মিলিত হইয়! নদীর সৃষ্টি 
করে; পরন্ভ কেবল উৎস-জলে নদী পুর্ণ হয়ু না। তজ্জ- 
লের অধিকাণশ দুবীভত পাব্বত্য বরফ হইতেই উৎপন্ন 

হয়। অপর বুষ্িজলও তৎ্পূরণের পোষক বটে; ফলতঃ 
নদী-সকল পৃথিবীর নাদ্দমা স্বরূপ; লাসান্য বাটী বা 
নগরের পন়ঃপুণালী যে পুক্াারে তত্রত্য সমস্ত অনাব- 

শযক জল দূরে অপনয়ন করে, নদী-নকলও সেই রূপে 

পৃথিবীকে পরিষ্কার রাখিতে নিয়োজিত আছে। অপর 
লামান্য পয়ঃপ্ুণালীত্ে কেবল অপরিষ্কার অনাবশ্যক জল 

বহির্গত হয়; তটিনী নিষ্পুরো্গনীয় পদার্থ লইরা যায়, 
( অথচ জীবসাত্রের জীবনোপায়-সকলের গৃহদ্বারে আনরন 

করেঃ অধিকন্তু নদী-সকলকে পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ রাজন 

পথ বলিলেও বূল। যায়, তাহাদ্বার] মনুষ্যের! অনায়ানে 

দূর-দেশে গমনাগমন ও বাণিজ্য করিতে লক্ষম হয়। 

যে স্থানে এ উৎসের গ্রারস্ত তাহাই নদীর উৎ- 
পত্তি স্থান। তথাহইতে নদী-সকল পর্বতের নিমু দিগে 

শিপ | ০ পা ৬ পাপী পা এসপি শশিটিলটি্ সি 

+ ভজ্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৪ শক ১৪ পুষ্ঠ। 



৬৬ প্রাকৃত-ভূদগাল। 

অগুগামী হয়ঃ এই গ্ুযুক্তই নদীর অপরাভিধান 
“নিসুগা”| এ গমন-সময়ে তাহারা পথিমধ্যে অপরাপর 

নদী বা মতের * সহিত মিশ্রিত হইয়ণ যদবধি কোন 
সাগর বা অন্য নদী বা হদে নিপতিত না হয়, তদবধি 

ক্রমশঃ বদ্ঘনশীল হইতে থাকে; এই কারণ নদীর লঙ্গম- 
স্থান সর্্বাপেক্ষায় স্কুল, ও তথাহইতে উৎপত্ত্যভিমুখে যত 

অগ্রবত্ত্ণ হওয়া যায়, ততই সঙ্কীর্ণ বোধ হয়। 

পর্বতহইতে অবতরণ-সময়ে নদী যাদৃশ বেগবতী 

থাকে, সরল ভূমিতে তাদৃশ থাকে না। অপর এ অৰ- 
তরণ-সময়ে স্থান-বিশেষে পর্ধতের ঢাল্প্রযুক্ত কোন ২ 
নদী হঠাৎ অতি উচ্চ হইতে নিম পতিত হয়ঃ এ পতনের 

নাম “পুমবণ” “ জল-পুপাত "” বা? বকারণা "ও তাহা দে- 
শিতে অতি আশ্চর্য্য রমণীর; কিন্ত অধুনা! এই স্কুলে 

তদ্র্ণনের অবকাশ নাই; অতএব তৎসম্বন্ধে অনুরাগি 
পাঠকগণকে অনুরোধ করি ১৭৭৪ শকের তত্ববোধিনী 

পত্রিকার ৩১ পৃষ্ঠে অবলোকন করেন; তথায় তাহারা 
তদ্বিষয়ক এক সুপাঠ্য পুস্তভাব দেখিতে পাইবেন । 

নদী-সকলের উৎ্পন্তি স্থান অতি উচ্চ; তথাহইতে তা- 

হার সম্নিকটস্থ নিন্ুস্থান দিয়া গমন করে, সৃতরা”্* কোন 
পর্জতশিশখবরের মধ্যভাগে দুই উল উঠিলে তাহাদের 
জল এ পরব্দতের উভর পাশ্খব দিয়! প্ুবাহিত হইয়] থাকে, 

তথা এক স্থানের উৎপন্ন নদীদ্ঘয় বিপরীতাভিমুখ হয়। 

পর্্ত বুহৎ হইলে তাহার 158 বৃহদ্ৃহৎ নদী 
৮ শশা 

* পুরাপানুসারে ষে সকল স্বভাবসিন্ধ জলস্োহঃ এক মহুস্ু অফ্ট 
ধনুঃ অপেক্ষায় অধিক দূর ভুমণ করে, তাছাদিগের নাম “নদা 2 
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প্রবাহিত হইয়া! থাকে । এ নদী-সকলের উৎপত্তি স্থানের 
মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহার প্ুত্যেক দিক তদ্দিকৃস্থ 

নদীর “জলকর-ভূমি ৮” নামে খযাত। 

নদীমীত্রেই উচ্চ স্থানে উৎ্পন্থ হইয়। সাগর ব] বৃহৎ 

হদের অভিমুখে গমন করে ; কিন্তু সকলেই সাগর-পর্্যন্ত 

উত্তীর্ণ হইতে পারে ন1; পথিমধ্যে অন্য-নদীর সহিত 

মিশ্রিত হইয়া যায়| যে সকল নদী আপন গন্তব্য নাগর 

বা হৃদ পর্য্যভ্ত গমন করে, তাহার] “প্রুধানা” ৰা 
“সাগরগী”, ও যে সকল নদী এ প্রধানার গর্ভে আসিয়? 

নিপতিত হয়, তাহারা তাহার “ অধীন1” বা "নদী" 
বাহিনী? নামে খ্যাত | 

গঙ্গা হিমালয়ে উৎপন্ন হইয়া! সমুদ্-পর্ষযন্ত বিস্তৃত, 

এপুযুক্ত তাহা প্ুধানা-নদী-নামে খ্যাত; যমুনা, শোণ, 

গণ্ডক চক্সগৃতী প্রভৃতি নদ-নদী সকল গঙ্গায় নিপতিত হয়, 

সৃতরাণ, তাহার গঙ্গার অধান। এ অধীন নদ-নদী-সকল 
আপনাদিগের জল প্রুধানা! নদীতে নমপ্পণ করে, এই 

হেতু লোকে তাহাদিগকে "করপুদায়িনী নদী ৮ শব্দেও 

বর্ণন করিয়া থাকে । এ করপ্রদাযিনী ও প্রুধানা নদী" 
সকল যে স্থানদিয়] ভুমণ করে, তৎ্সমুদায়কে এ প্রুধানা 
নদীর “প্রদেশ” শব্দে আখ্যান করি। উক্ত প্রদেশে 
রুফিদ্বারা যে জল পতিত হয়, তৎ্সসুদায় এ প্রুধানা নদী- 
দ্বারা সমুদ্রে নীত হইয়] থাকে; সুতরা”, খত ও কালা- 

নুনারে তাহার বেগ ও গভীরতার অন্যথা হয়; বষাকা- 

লে নদীতে ষে পরিমাণে জল থাকা সন্তাবন।) অন্য-সময়ে 

তাহ] হইতে পারে না। এ জল-্বুদ্ধির অপর এক 
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কারণ আছে। গ্রীযের শেষে প্রথর-তপন-তাপে পব্দতের 
বরফ গলিয়া প্রুভুত জল উৎপন্ন হয়; দেই জল নদীতে 

নিপতিত হইয়া তাহার আয়তন ও বেগের বৃদ্ধি করে। 
কোন ২ গ্রন্থকার লেখেন, বে নদীর উৎপত্তি স্থান যত 
উচ্চ, ভাহার আম়ুভনও তদনুসারে অধিক হয়; একথা? 

একা”শে সত্য, ফলতঃ করপ্ুদাহিনাগণের সঙ্খ্যা, ও 

প্রদেশের বিস্তার, ও তথাকার বুক্টির প্রাচুষ্য, ও বায়ু ও 
সুত্তিকার শীকরাদতানুসারে নদীর আয়তন বুদ্ধি হয়; 

যে দেশের মৃত্তিকা সর্দরদ1 আদু থাকে, ও বায়ু বাষ্প-পুর্ণ 
থাকে, যথাকার পর্্বত-সকল অতি উচ্চ, বার প্রচুর বুঝি 
নিপতিত হয় ও অনেক স্বভীবসিদ উৎ্ন আছে, তথা- 

কার নদী অন্যাপেক্ষার বুহৎ হইবে, ইহ1 অনারা- 

সেই সন্ভবে | দক্ষিণণআামব্রিকার পব্ধত-পকল অতি উচ্চ, 

তথাকার ভূমি অতি নিমু, ও সর্বদা জলে আদ্ থাকে, 
ও বায়ু প্রচুর-বাষেপ পরিপূণ, অগার অনেক স্বভাবসিদ্ধ 
উৎস আছে, ও সর্্দ] প্রুভৃত বুষ্টি নিপতিত হইরা থাকে, 
অপর তথাকার নদী-সকলের প্রদেশভূমিও বিস্তৃত, এই 
পৃযুক্ত তদ্দেশে যে প্ুকার বুহৎ নদী উৎ্পন্ন হইয়াছে, 

তাদৃশ নদী পথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হর না| ইউ" 

রোপ-খণ্ড অতি ক্কুদু, তাহাতে বুহনদীর স্থান নাই | আশ 
ফরিকা৷ শুস্কুমরুভূমিতে পরিপূর্ণ, ও আসিয়ার মধ্যভাগে 
অতি বৃহৎ পব্ধত ও স্থানে ২ বৃহদৃহৎ্থ হূদ থাকাতে, ও 
তথাকার বায় তাদৃশ আদ না হওয়াতে, তত্তৎ্খণ্ডেও 
অত্যন্ত বৃহন্দী হইবার সপ্তাবনা নাইী। 

পর্্ত-শিখরহইত্ে নিপতন-সময়ে নদ্যস্ব যে বেগ 
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প্রাপ্ত হয়, লমভূমিতে আইলেও তাহার শেষ হয় না; 
সেই বেগের লাহাযে; নদী-সকল বহু দূর পর্য্যন্ত অনা- 

যানে পরিভূমণ করিয়] থাকে | মাকিন-দেশীর আমাজন্- 

নামী মহানদী যে গর্ভদিয়! গমন করে, তাহার ১৮,০০৩ 

হস্ত দীর্ঘ ভমিতে এক বুরুল মাত্র ঢালু আছে। প্রসিদ্ধ বেগ- 

বতী রীণ-নদীর প্রুতি-ক্রোশ দীর্ঘে২|1০ হস্ত মাত্র ঢালু 

কোন ২ নদী পথিমধ্যে নিম কোমল-মৃত্তিকা-বিশিষ্ট 
অতি-দৃঢ় পন্দত-খওড প্রান্ত হইলে এ গিরির নিমুভাগের 
কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া তৎ্স্থান-দিয়] প্লুবাহিত হর়। 

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার এতদেশীয় প্রাচীন মনুব্যেরা অজ্ঞাত 

ছিলেন না; তাহারা ইহাকে “ অন্তঃসলিলবাহিনী » শব্দে 
আখ্যান করিতেন। কথিত আছে, সরস্বতী-নদীর কোন 

স্বান এই প্ুকার গুপ্তভাবে প্ুবাহিত হয়, কিন্ত আমর) 
তাহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত নহি | ইউরোপ-শখণ্ডে শিলেল্ 

ও লেকলিউন্ গ্রামের মধ্যবন্তী স্কানে রোণ-নদী উক্ত- 

পুকারে অন্তঃসলিল বাহিত হইয়। থাকে | অপর কোন ২ 

স্থানে বালুকার প্রাচুর্সায থাকিলেও নদী প্রায়ঃ অপ্ুত্যহ্ষ 
হইয়া থাকে; গয়াধামের নিকট ফল্ঞ-নদী তদ্দিষয়ের 

এক দৃষ্টান্ত-স্থল। 

নদীর বিশেষ-বর্ণনের নিমিত্ত ভূগোলবেন্তারা তাহার 
গতি তিন অন্পশে বিভাগ করেন ; পুথম পাব্ৰত্যাৎশ ; 

তাহা শৈলতটে বেষ্টিত, ও সর্্বাপেক্ষায় বেগবান্; দ্বিতীয়, 
মধ্যান্খশ ; তাহার বেগ মধ্যম, গম্য-স্থান লমভূমি, এব 

“ধারণ নপ্পগতির ন্যায় বক্র। তৃতীয়, সঙ্গমাণ্শ, তাহার বেগ 
অত্যন্ত লঘ্ নদীর গম্য-স্বান কোসল-মৃত্তিকাবিশিষ্ট হও- 
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যাতে নদী-সকল এ স্থানে প্রায়ঃ বহু ধারায় বিভক্ত 
হইয়া, ত্রিকোণমগুল-্ভূমি উৎপন্ন করে; পরন্ত নকল 
নদীই এই প্ুকারে বহুধারা নহে, শৈলতট-দিরা যে নদী 

মুছে নিপতিত হয়, তাহা] বহুধারা হয় না। আমা- 
জন্-নাম্ী মহানদী এক ধারে লমুদ্রে নিপতিত হয়। 

ত্রিকোণমণ্ডল-ভূমির বিবরণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পরন্ত 
তথায় তাহার অবস্থা-ভেদে নাস-ভেদের উল্লেখ হয় নাই।| 

এক নদীর অপর নদীতে পতন-সময়ে যে ত্রিকোণমগ্ডল 
উৎপন্ন হয়, তাহার নাম “ নাদেয় ত্রিকোণসগুল£; থে 

মণ্ডল হদের পার্খে উৎপন্ন হর, তাহার নাম “হদীয় 
ত্রিকোণমগ্ুল,” ও যে মগুল সমুদ্ু-তটে উৎপন্ন হর, 
তাহার নাম “সামুদ্িক ত্রিকোণমগ্ডল |” 

নদী-সকলেরু, গতি সরল নহে; যে ভূমি-দিয়া বাহিত 
হর, তাহার দৃঢ়তানুলারে তাহ] সর্পগতির ন্যায় বক্র হয়। 
এ বক্রতায় নদীর বেগের হাঁসতা জন্মায়; তাহা ন! থা- 
কিলে আরস্তাবধি শেষ-পর্ধ্যন্ত নরল-নদীতে জলমোতের 
বেগের এতাদৃশ বৃদ্ধি হউত, যে তাহাতে সমস্ত ধবল হইত | 
গঙ্গা প্রারস্ভাবধি শেষপর্যন্ত খুজু হইলে, বোধ হয়, 
তাহার জল ১ ঘণ্টার দুই-শত-ক্রোশ-স্থান ভূমণ করিত। 
নদীর বক্রতায় এ বেগের লাঘব হইয়! সরল ভূমিতে 
কুত্রাপি দুই তিন ক্রোশের অধিক হয় না| অপরু এই, 

বক্রতায় নদীর দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি করিরা এক নদীদ্বারা অনেক 
স্থান সিক্ত করিবার উপায় করে। 

উৎস জল কি প্ুকারে নদী ও কুগ্ড রূপে পরিণত 

হয়, তাহার বিবরণ উত্ত হইল। এ উৎসজলসম্ভৃত-কুণড 
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অতি বৃহৎ হইলে “হৃদ” নামে বিখ্যাত হয়। সেই 
হদ চারি প্লুকার;ঃ প্ুথম যাহার জল মোতোরপে 
বহিগত না হয়, ও যাহাতে স্ৌতো-জল নিপতিত না 
হয়। দ্বিতীয়, যাহাহইতে সোতঃ উৎপন্ন হর। তৃতীয়, যে 

হদ স্োতঃ উৎপাদন করে, ও পোতো-জল প্রাপ্ত হয়। 
চতুর্থ, যাহাতে অন্যত্রের মোতো-জল আসির। নিপতিত 
হয়, অথচ তাহাহইতে কোন মোতঃ নির্গত হয় না। 

প্রথম প্রুকার হূদ বৃহৎ কুণ্ড মাত্র; কোন প্রশস্তায়তন, 
নিমু-স্থানে উৎ্স-জল সঙ্গৃহীত হইলেই তাহার উৎপস্তি 

হর়। এ উতৎ্ল-জল নিসু-স্থান পরিপূর্ণ করত উদ্বর্ত হইলে 
স্রোতের নৃক্টি হয়, এব” তাহাই দ্বিতীয়-প্রুকার হা; 
এ হৃদের নিকটবর্ভি কোন উচ্চ স্থানহইতে আগত কোন 
মোতঃ জাহাতে নিপতিত হইলে তৃতীর-প্রুকার হূদ প্রস্তুত 

হয়। উত্তর-আমরিকায় এবজকার অতি বৃহৎ হূদ অনেক 
আছে £: তাহাতে অনেক নদী আসিয়। নিপতিত হয়, 

এব". অবশেষে তৎসমুদায়ের জল সেপ্টলুরেন্স-নদী দিয়! 
আহ্লান্তিক মহাসমুদে অপনূৃত হয়। আসিয়া-খণ্ডের 

উত্তরাঞ্চলস্থ বৈকাল হূদও এই প্রুকার। 
চতুর্থ-প্ুকার হদ অতি আশ্চর্য, তাহাতে প্রুকাণ্ড ২ 

নদীর জল আনিয়। পড়ে, অথচ তাহাহইতে নির্গত কোন 

সৌতঃ পুত্যক্ষ হয় না। আরাল এব” কালীয় হূদ 

এই-প্রুকার হৃদের এক দৃষ্টান্ত স্থল। কর, উরাল্, বল্গা 
প্রভৃতি কয়েকটা প্রুকাণ্ড নদীহইতে প্রভূত জল আনিয়! 
নিয়ত কাল্পীয়-হদে নিপতিত হইতেছে, এব, এ হুদহইতে 
তাহার নির্গমনের কোন পথ নাই, অথচ তদ্বারা এ হদের 
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গভীরতার বৃদ্ধি না হইয়া বর” ক্রমশঃ তাহার হাসউ 

হইতেছে | এই আশ্রর্যয ব্যাপারের কারণ-নিরপণার্থে 

অনেকে অনেক মত ব্যক্ত করিয়াছেন | আমাদের বোধে 

মূর্ঘযকিরণই তাহার প্রধান কারণ; তদ্বারাই নদ্যাগত 

লমস্ত জল শ্ুষু হইয়া যায়। 

কাল্গীয় ও আরাল হদের জল লবণাক্ত, এব«, তাহার 

গর্ভ অনেক যাদোগণের আবাস স্থান। প্রুতীতি হইতেছে 

যে এই হৃদদ্বয় কোন না কোন কালে সমুদ্রের এক অণ্শ 
ছিল। ফলতঃ কৃষ্ণসমূদু ও কাঙ্সীর-হদের মধ্যবন্তী ভূমি 
আধুনিক, ডন্ এব* বল্গানদীকৃক আনীত-মৃত্তিকা-প্রচয়ে 
তাহা উৎপন্ন হইয়াছে; তদুৎপাদনের পুর্ৰে আরাল 
ও কাল্সীয়-হ্্দ ও কুষ্ণসমুদ্ূু একত্র মিলিত থাকিয়া মহা- 
সমুদ্রের অণ্পশরূপে পরিগণিত ছিল। 

কতকণপ্তলিন হদ কোন ২ সময়ে শ্ষ্কু হইয়। পুন" 

রায় জল-্পুর্ণ হইয়া থাকে) বুঝিই এই ঘটনার গ্ুধান 

কারণ, কিন্ত বর্ধাভাব-ব্যতিরেকেও কখন ২ হদোৎ্পাদক 
উৎ্দ জলের অঙ্গতা-ব্শতঃ হদের লোপাপন্তি সন্ভা- 

বনা। ইলিরিয়া-দেশের সর্কিনিট্জ হুদ এই প্ুকারে উৎসের 
নিবৃত্তিতেই মধ্যে ২ শ্ষ্ক হয়। 

কোন ২ হূদ নির্বাত-সময়েও অত্যন্ত আন্দোলিত হয়। 

স্কট্লও-দেশের লমও-হদের এই প্রুকার স্বভাব । ইহার 
কারণ অদ্যাপিও নিশ্চিত হয় নাই । বোধ হয় ভূগর্ভোগ্থ 
দৈব বাযুই এই আন্দোলন উপস্থিত করে। 

কোন ২ হদে দ্বীপব ভূমিখও বাহ্যমানহইতে দৃষ্ট হয়ঃ 

ভতত্ববেত্তারা অনুমান করিয়াছেন যে বোদমৃত্তিকারৎ 



বায়ুর বিবরণ। ৭৩ 

এক প্লুকার লব্ুমৃত্তিকাখণ্ড তটহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
হদোপরি ভালিয়] থাকে | প্রসিয়া-দেশে গর্ডহদে এক 
বাহ্যমান দ্বীপ আছে, যাহাতে অনায়াসে শতাধিক ধেনু 
চরণ করিয়। থাকে। 

দ্বাদশ গ্রুকরণ। 

বায়ুর বিবরণ। 

টিসি ১৫০, ৫১ /্ র্ 

এ থিবীর চতুর্দিগে ৪০ জ্যোতিষী ক্রোশ 
রর পৃ চর পর্য্যন্ত সব্ধত্র বাযুতে পরিপূর্ণ; এ 

চি € ঠর্ঘবাযুর গতিতে জগতের অনেক ইষ্ট সা- 
৬০৫০০, -খিত হইয়। থাকে । বেদে ইহাকে “পাৰক? 

অর্থাৎ টারিরিকা শব্দে বিধান করে, কারণ দুর্গন্ধস্বরপ- 

করেদের দূরীশকরণার্থে বাযুই এক মাত্র উপায়। 
যেনিরমে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হইয়] থাকে, 

বাযুও সেই নিয়মের অধীন ; ফলতঃ বায়ু এক প্রকার তরল 

পদার্থ, সুতরাণ, সর্দ্র প্রকারে তাহাদের ধর্ম ইহাতে বর্ত- 
মান আছে; এই মাত্র বিশেষ যে তরল পদার্থের অন্ত- 
রাকর্ষণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়] তাহা অনায়াসে স্ফীত 
হয় না; বায়ুর অন্তর্াকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত লঘু এই প্রযুক্ত 

বায়ু আনায়াসেই স্ফীত হইতে পারে। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তরল পদার্থের এক প্রুধান ধর্ম 

"এই হে তাহার সর্্রত্র সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার 

কোন অণ্বশ উচ্চ ও অপরা”্তশ নিমু হয় না) কোন 

সি তা 1622 
বে 

১: বৃ 



৭৪ প্রাকৃত-ভ্গোল। 

কারণবশতঃ লমোচ্চতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ এ পদার্থ 

আন্দোলিত হইয়। সসোচ্চতা-রূজার চেষ্টা করে । 

অপর এক নিয়ম এই ঘে বন্ত মাত্রেই উষ্তায় 

স্কীত এব” শীতে শঙ্কুচিত হয়; স্কুল শুষ্ক সকল পদার্থ 

এই নিয়মের অধীন $ কেহই ইহাহইতে স্বতন্ত্র নহে। 

শীতকালে যে লৌহ্-খগ্ড চিক এক হস্থ দীর্ঘ থাকে, 

গ্রীষ্মে তাহা এক হস্তহইতে কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ হয়; 

অপর তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তদপেক্ষায় আরও 

দীঘ হয়। স্বণ রজত প্রস্তরাদি অপর সকল পদার্থও 

এই প্রুকার | দৃঢ় পদার্থাপেক্গায় তরল পদার্থ উষ্ণতার 

অধিক বুদ্ধ হয়ঃ বারু তরল-পদার্থ-মধ্যে সব্াপেক্ষায় 

অধিক সৃক্ষ, সৃতরাণ, তাহা গ্রীষ্মে অত্যন্ত স্ফীত হয়। 
বায়ু স্বভাবতঃ সর্বত্র স্িরভাবে থাকে, পরন্ত কোন 

এক প্রদেশে সূর্ধোন্তাপ অধিক হইলে, বা দাবানল ৰা অন্য 
কোন কারণে বাধু উত্তপ্ত হউলে, পৃর্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মা- 
নুলারে তাহা তথ্ক্ণাঁৎ স্চাত ও অন্য-বাযুর অপেক্ষায় 

লঘু হয়। এই লঘু বায়ুর ধর্ম উদ্ব্বে গমন; এব” এ বায়ু 
মথন উর্দে গমন করিতে থাকে তৎ্কালে প্রথমোক্ত 

নিয়মপ্রযুক্ত তাহার অপর দিক্স্থ শীতল স্কুল বায়ু তৎ- 
পরিত্যক্ত-স্থবান-্পুরণার্থে তদ্দিগে ধাবমান হয়; তথা 

এই দুই নিয়সপুযুক্তই স্থির বারু সঞ্চালিত হইয়া থাকে। 

মন্দ-বাযু, ঘ্র্ণি বাধু, ঝড় প্রভৃতি সকলই এ কারণহইতে 

উৎপন্ন হয়। 
যে বাযু প্রুতিঘণ্টায় অর্ধ-ক্রোশ-মাত্র ভুমণ করে' 

ভাহ। পায় নহস। আমাদিগের বোধগম্য হয় না; যে 



বায়ুর বিবরণ । ৭৫ 

বায়ু গ্রুতিঘণ্টায় ২ বা ২1০ ক্রোশ স্থান ভূমণ করে 
তাহ] “মন্দ-বায়ু'? নামে খ্যাত। চতুরসু এক্হন্তস্থানে 
তাহা! যে বেগে আহত হয়, এক ছটাকের যে ভার তাহা 

তদনুরূপ হইবে। গ্ুতি ঘণ্টায় যে বায়ু ৫1৭ ক্রোশ 

ভুমণ করে তাহাকে “তেজো-বায়” শব্দে কহা যায়ঃ 

তাহ! বিশেষ তেজোবন্ত হঈলে প্রতি ঘণ্টায় ১০ | ১৫ 

ক্রোশ স্থান অগ্রুগমন করে| তাহার বেগের পরিমাণ 

প্রতিচতুরসু হস্তে ৩। ৪ সের হইবেক। নামান্য বড় 
পুতিঘণ্টার ২৫ | ৩০ ক্রোশ স্থান ভুসণ করেঃ এব 
তাহার বেগের পরিমাণ ১০ । ১২ মের; পরন্ত সকল 

ঝড় লমবেগে পুবাত হয় না, এই প্রযুক্ত তৎ্সন্বন্ধে কোন 
মাপ্রারণ নিরম নিরূপণ করা অনাধ্য | যাহা উক্ত হইল 

তাহা সামান্য ঝড় পক্ষেও স্কুল অনুমান মাত্র | 

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেক্ু কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল, 
তথাহইতে যত নিরক্ষ-বুত্তের নিকট অগ্ুনর হওয়] যায় 
তত গ্রীষ্মের বুদ্ধি হয়, এই কারণ বশতঃ দুই কেন্দুহইতে 

নিরক্ষ-বৃত্বাভিমুখে নিরত দুই বায়ু-প্ুবাহ আসিতেছে; 

কদাপি-তাহার নিবৃত্তি নাই | অপর নিরক্ষ-বুত্তের 
নিকটহইতে যে উত্তপ্ত বারু উদ্ছে গমন করে তাহ 

কিরদ্দুর উচ্চে উঠিলে তথাকার শীতল-বাযুর সস্শে 

শীতল হইয়া! কেন্দুহইতে আগত বারুর স্থান পূরণার্থে 

কেন্জ্রাভিসুখে গমন করে; তথা পৃথিবীর সনিকটে যে 
প্রুকার বাযুগ্গুবাহ কেন্দুহইতে নিরক্ষ-বৃত্তাভিমুখে আশ 
সিতেছে, আকাশের উদ্দেশে তদ্রপ বাযুগ্রবাহ নিয়ত 
কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে । এই বাযুগ্ুবাহ-চতুষ্টয়ের 



৭৬ প্রাকৃত-ভুগোল। 

কদাপি নিবুত্তি নাই, এই পুযুক্ত তাহাকে “নিয়ত-বায়ু? 

শব্দে কহা যাইতে পারে। এই নিরত-্বাযুর যে গ্রুবাহ 
সুমেরু কেন্দহইতে আইনে তাহার স্বাভাবিক গতি দঙ্ছি- 
ণাভিমূখ, ও যে প্রবাহ কুমেক্ু-কেন্দ্রহইতে আইনে তাহার 

গতি উত্তরাভিমুখ ; কিন্ত প্রত্যক্ষ তাহা প্ুতীত হয় না; 

তদন্যথায় এ বায় ঈশান কোণ ও অপি কোণহইতে 
আসিয়া থাকে; তাহার কারণ এই, পৃথিবী নিয়ত 

পূর্ধাভিমুখে অত্যন্ত-তয়ানক-বেগে গ্রুতি-ঘণ্টার এক 
সহসু-জ্যোভিষী-ক্রোশ-ব্যান্ত স্থান ভুমণ করে; বাধু অপ- 
র্যাপ্ত ঝড় হইলেও এক ঘণ্টার শত বা! এক শত পঁচিশ 
ক্রোশের অধিক স্থান ভুমণ করিতে পারে নাঃ অতএব 
উত্তর ব1 দক্ষিণ দিগ্ৃহইতে ঝড় আসিলেও পৃথিবীসম্ন্ধে 
তাহার গতি গ্বজু থাকিতে পারে না, এব নিরক্ষ-বৃত্তের 
নিকটস্থ মনুষ্কে সেই ঝড় ঈশান বা আগ্নিকোণহইতে 

আগত বোধ হয়। পূর্বোক্ত নিয়ত-বাযূর বেগ ঝড়ের 
বেগহইতে অনেক লম্ঘ; সুতরা তাহ] ঈশান ও অগ্নি 

কোণাগত হইবে, ইহাতে আশ্চধ্য কিঃ এই বাযুতে জা- 

হাজ গমনাগমনের বিশেষ পাহীষ্য হয় বলিয়। নাৰিকের। 
ইহাকে “বাণিজযবারু-” শব্দে কহে। 

সূর্ধে্যান্তাপে জল অপেক্ছায় স্থল অধিক উত্তপ্ত হয়, 
অতএব পৃথিবীর যে অণ্শে অধিক স্থল আছে তাহা 

জলাধিক্য অৎ্শহইতে অধিক উষ্ণ থাকে । দ্বিতীয়" 

গ্রুকরণে উক্ত হইয়াছে নিরক্ষ-বুন্তের দক্ষিণাপেক্ষায় 
উত্তর-দিগে অধিক স্থল আছে; এই প্রযুক্ত নিরক্ষ-বৃত্স্থ 

স্থান অত্যন্ত উষ্ণ ন1 হইঈয়। তাহার মাত অৎ্খশ উত্ত- 



বায়ুর বিবরণ । পণ 

রে অত্যন্ত উষ্ততা প্ুত্যক্ষ হয়। এই স্থানের উভয় 

পার্খে প্রায়ঃ পাচ অণ্শ স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া 
উদ্দবগমন করে, এব. এ স্বান-পূরণার্থে পৃর্ববোক্তি বাঁ 

ণিজ্য-বায়ু প্রবাহিত হয়ঃ কিন্ত পৃথিবীর গতিতে তাহার 
গতির বক্রতা ঘটিয়া এঁ স্থানে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। 
নির্ক্ষ বৃত্তের উপরে দশ অ*খশহইতে ২৫ অপ্শ প- 

ধর্তন্ত পৃথথীর উত্তর-ভাগের বাণিজ্য-বায়ু প্রবাত হয়ঃ ও 
দক্ষিণ-ভাগের বাণিজ্য-বাযু নিরক্ষ-বুত্তের উত্তরে দ্বিতীয় 
অন্পশহইতে দক্ষিণে ২৩ অতশশ্পর্ষ্যন্ত স্থানে প্রুবাত হয়| 

এই ছুই বায়ু-মগুলের মধ্াবর্তি-স্থানে বায়ু উর্ঘগমন 
করে, কিন্ত পৃথিবীর সন্নিকটে তাহা অনায়াসে অনুভূত হর 
না; সর্বদা গ্রায়ঃ নির্ধাত বোধ হয়; মধ্যে ২ এই স্থানে 
অত্যন্ত বড় হইয়া থাকে; এই পুযুক্ত নাবিকের। ইহাকে 

“নির্ধাত ও অস্থির-বায়ু-মগ্ডল? শব্দে কহে। 
পৃথিবীর সর্ধত্র যদ্যপি জলময় হইত তাহ] হইলে 

বাণিজ্য-বায়ুও সর্বত্র মান বোধ হইত; কিন্তু ভূভাগের 
উষ্ততা ও পব্ৰতের বাঁধা প্রযুক্ত তাহা ভূভাগে অনুভূত 
হয় না, কেবল মহাসমুদে তাহার পুচার আছে । ভারত" 

সমুদ্রে উত্তর, পশ্চিম ও পুর্্ভাগ ভূমিদ্বারা বেফ্িত, 
বিশেষত্তঃ সহাপ্রাচীরস্বূপ হিমালয়পর্ধতে তাহার 
অধিকাণশ আরুত ; উত্তরভাগের বাণিজ্য-বায়ু এ প্রাচীর 
লঙুন করিয়! আসিতে পারে না; সুতরা” ভারতস্পমুছ্ে 
এ বাণিজ্যবাঘুর প্রচার নাই; তথায় তৎপরিবর্তে অপর 
একপ্ুকার বায়ু বহিয়। থাকে; তাহা প্রথম ছয় মাস 

অগ্িকোণহইতে ও অপর ছয় মান বাযুকোৌণহইতে প্র- 
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বাত হয় বলিয়া “মৌসুমি বায়ু” নামে খ্যাত। কার্তিক 
আবধি চৈত্র-পর্ষযযন্ত “ আগ্েয়-বাযু ৮” ও বৈশাখ অবধি 

আশ্বিন পর্যন্ত “বায়ব্য বারু ” বহিয়া থাকে। সমদ্ 

এই বায়ু অনুভূত হইবার পৃব্দেই ভূভাগে ইহার প্রচার 
হয়) এই গুযুক্ত আগ্রেয় মৌমুস আরম্ভ হইবার অনেক 
পূর্র্বে ফাল্পরন-মাসেই আমরা সলয়ানিল সষ্ভোগ করিয়া! 

থাকি। পুত্যেক মৌনুস আরস্ঘ হইবার সময় বিপঙক্গাগত 

বায়ুপ্রুবাহের লন্হননে প্রারঃ অত্যন্ত ঝড় বৃষ্ি তুফান 

হইয়া]! থাকে। নিরক্ষ-বুন্তের দক্ষিণে দশ অৎ্ঘশ পর্স্স্ত 
মৌমুমি-বায় শীতকালে বামুকোণহইতে ও গীষ্ে অগি- 
কোণহইতে গ্রুবাত হয় | 

উত্তর-বাঁণিজ্য-বায়ুর যে মণ্ডল নির্দিক্ট হঈল তাহার- 
উত্তরে বায়ু সর্বদা নৈখ্খত হইতে প্রবাত হয়, এ গুযুক্ত তত্রত্য 
তাবৎ স্থান “নৈখ্ত বারুর মণ্ডল”; ও দহ্ষিণ-বাণিজ্য- 
বাযু-মগ্ডুলের দহ্ছিণে বারু সব্ঘদা বার়ুকোণহইতে প্র- 

বাত হয় বলিয়া “বাষব্য-বায়ুর মগুল ” নাসে বিখ্যাত। 

বারুসম্থন্ধে যাহা উক্ত হইল তাহা বায়ুর সাধারণ 
নিরম; কেবল মহালমুদ্রে ইহা গ্ুত্যক্ষ হয়; পর্বত, মরু- 

ভূমি, বন, উপত্যকা, নগরাদির বাধা বা] সাহায্যে স্থান- 

বিশেষে ইহার অনেক অন্যথা]! হইয়া থাকে; কিন্তু এ 

স্থলে তাহার বর্ণন লেখা বাহুল্য। আরব-দেশের সিমুম 

নামক প্রাণ-সন্রাতক উত্তপ্ত বাহুর বিবরণ পুর্ধে উক্ত 

হইয়াছে; এ রূপ বায়ু অন্যত্র বালুকামর্-মকু-ভূমিতেও 
উদ্পন্ন হইয়। থাকে । 

নমুদুতটে দিবাঁভাগে বায়ু নিয়ত সমুদ্ুহইতে ভূম্যভি 
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মুখে, ও রাত্রিতে ভামিহইতে সমুদ্বাভিমুখে, বহিয়া থাকে। 

এই পুকরণের এ পব্যন্ত ঘাহারা মনোযোগপুর্্ক 
পাঠ করিয়াছেন তাহার! এই ঘটনার কারণ অনা- 

য়াসে বুঝিতে পারিবেন । সুর্ধ্যোদয় অবধি জল অপে- 

ক্ষায় ভূমি শীঘু উত্তপ্ত হইতে থাকে, সুতরাণ্ ভূমির 

বায়ু তণ্ত হইয়] উদ্দে উচিতে থাকে; ও সমুদ্রের বায় 

আকর্ষণ করিয়া ভূভাগে আনয়ন করে। রজনাতে জল 
অপেক্ষায় ভূমি শীঘ শীতল হয়, তথ দিবসের বিপরীতে 

রাত্রিতে ভূভাগের বায়ু সমদ্রাভিমুখে যাইতে থাকে। এই 
বাষু প্রবাহদয়ের নাম ” সমুদুবাযৃ* ও “ ভূমিবারু”। ইহা 
কেবল সমুদূতট-সম্িকটেই অনুভূত হ়। 

যে কারণ-পুযুক্ত কোন স্কুল পদার্থোপরি লোষ্টা- 
ঘাত করিলে এ লোক্ট স্থুল-পদার্থহঈতে প্রত্যাবর্তন 
করে বারুও সেই কারণের অধীন; এম প্রুযুক্ত বাযু- 

প্ুবাহ পব্ৰত বৰ প্রাচীরাদি কোন পদার্থে আহত হইলে 

নেই পদার্থহইতে প্ুত্যাবর্তন করত, আদৌ যে দিগে 
ভূমণ করিতে থাকে তাহাহইতে অন্য দিগে যায়। বিপ- 
ক্ষাভিমুখ দুই ৰামুপ্রবাহ পরল্পর আহত হইলেও এই 

ঘটন] সম্ভবে, এব, তাহাতে প্রায়ঃ ঘুণিবায়ুর উৎপত্তি 
করে | কোন এক স্থান হঠাছ বাযু-শৃন্য হইলে তৎ্স্থান- 

পূরণার্থে চতুর্দিগহউতে যে বায়ু ধাবমান হয়, তাহাতেও 
ঘূর্ণিবাযু উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণিবাযুর উৎ্পাদনার্থে আকাশ- 
সগুলে বিদুৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণও আছে; কিন্ত তা- 

হার বিশেষ ক্রম অদ্যাপি উদ্ভাবত হয় নাই | এই ঘর্ণি 
বায়ু অন্ন পরিসর হইলে “ ধুলিধ্বজ” নামে বিখ্যাত হয়। 
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“বুটে ” বা “ভূত” নামেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দেশীয় 

সামান্য লোকে ইহা! ক্র্শ করিলে পরিধেয়-বস্ত্র-পরিবর্তনের 
বিধি দিয়া থাকে | সে যাহা হউক জলে যে প্রুকারে আবৰ- 
সন বা কলঙ্কুর জন্মে, বাুতে সেই রূপে ঘূর্ণিবায়ু জন্মে। 
প্রুবলবায়ু-সঞ্চলন-সময়ে অনাবৃত স্থানে ধুলিরাশি ও শুষ্ক 
পত্রাদি লইয়] স্ত্রম্ভাকারে আকাশে উত্থান করিতে এই 

বাযুকে অনেকে দেখিয়াছেন । গ্রীষুকালে পঞ্জাব-দেশে 

এই প্রুকারে ধূলিঝড় প্রায়ঃ গ্ুত্যহ হইয়। থাকে। 
এই দ্ুর্ণিবাধু ঘূর্ণন করিতে ২ কদাপি উর্ছে কদাপি বা 

অগ্রে গমন করে। ইহার দ্বর্ণন-মগ্ুলের পরিলর অধিক 

হইলে প্রায়ঃ অগ্র-গম্নই সস্ভবে, এব, তদ্ছার। অনেক 
বিস্ময়জনক ঘটনাও ঘটিরা থাকে । প্রস্তাব লেখক একদ' 
দেখ্িয়াছিলেন, এক অল্নায়তন-ঘূর্শিবায়ু এক রজজকের 
হ্ষেত্র-প্রুনারিত-কতকপ্তলি বস্ত্র লইয়া সহসাাধিক হস্তা- 

স্তরে নিক্ষেপ করে। বিলাতে ক্রয়ডন্-নীমক-স্ানে 
এই বাযুকতৃক একদ এক হাস্যজনক ব্যাপার ঘটি- 

রাছিল।; তথায় এক বিষ্তীণ ক্ষেত্রে এক জন রূজক 
অনেক বস্ত্র শু্ক-করিবার নিমিন্তে প্রসারিত করিয়া দিয়া- 

ছিল, এমত সময়ে এক ঘূর্ণিবারু আসিয়া এ সমস্ত বস্ত্র 

উত্তোলন করত ক্ষেত্র-নিকটস্থ এক গিরিজার চূড়ায় 
বেষ্টিত করিয়া দিলেক। 

সামান্যততঃ এই বাধুর বেগ অত্যন্ত গরি। বোধ হর 

না; পরন্ত ইহার হগমতা কোনমতে সামান্য নহে। 

পশ্চিম ইণ্ডিস্-দেশে এই বাযু এক ২ সময়ে এমত ভয়া- 
নক হয়, যে তাহার মনন করিতে হইলেও শরীরে 
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লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। কথিত আছে, যে এই বায়ু 
নগরোপরি দিয়া ভুমণ-করিবার সময়ে যে দিগ্ দিয় 

প্রবাত হর, সেই সারীর সমস্ত ইষ্টক কাষ্ঠাদি নিষ্থিতি 
অট্টালিকা নমূলে উৎ্পাটন করিয়া শতাধিক হস্ত প্রশস্ত 
ও বহুক্রোশ দীর্ঘ নমভূম এক বর্ম নির্ঘাণ করিয়া দিয়া 
যাঁর | এই আখ্যান-শ্রবণানন্তর ঘঘৃর্ণিবারু কতৃক পুষ্ক- 
রিণীর ঘাট-উৎ্পাটন-বিষয়ক এতদ্েশে যে গল্প পুচরিত 

আছে তাহা নিতান্ত অসপ্ভব বোৌধ হয় না| এই বাযু- 

সহকারে বরুডা-ঘীপে দুর্গের বপ্ুহঈতে অনেকবার প্র- 
কাণ্ড ২ কামান উড়িরা গিয়াছে | 

বাঙ্গীল। ১২৪৪ অন্দে এই প্রকার ঘৃর্ণিবাযু ধাপা 
বেলিরাঘাটাহইতে আরব্ধ হইয়। দক্ছিণ-দেশস্থ বেণিয়া- 

পুকুর-পধ্যন্ত প্রাঃ আট ক্রোশ পথ গ্রস্থে অর্ধপোয়ার 
মধ্যে ঘরু-দ্বার-বুক্ষ-গ্রুভৃতি যে কোন বস্তু ছিল, তৎ্ভাবতের 

মূলে উন্মলন ও ধ্বস করিয়াছিল। তগ্কতৃক প্রিন্সেপ্ 
সাহেবের লবণের কুচিহউতে কয়েকটা বিৎশত্যধিক মন 

ভারি লৌহ ক্টাহ উড়িয়া] গিয়াছিল, এব" ইষ্টক নিক্ষিত 

প্রকাণ্ড স্তস্ত ভগ্ন হইয়া দুই তিন শত হস্তাবধি দূরে 

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 
এই ঘূর্ণিৰায়ুর মণ্ডল শতাধিক-ক্রোশ পরিসরবান্ হই- 

লে পুকৃত “ঝড়” নামে বিখ্যাত হয়; ফলতঃ ঝড় মা- 

ত্রেই ছুর্ণিবাযু, কদাপি কোন ঝড় তীরের নায় খ্ু-ভাবে 

এক দিগে গমন করে না; সকলেই ঘর্ণন করিতে ২ অগ্ু- 
সর হয়) তহ্সময়ে যে কিছু পদার্থ তন্মধ্যে গড়ে 

তাহারও গতি এ ঝড়ের ন্যায় ঘটে | ঘুণনের মগ্ডল 
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ছোট বড় হইতে পারে; কিন্তু সকল ঝড়ের স্তলগতি এ 
প্রকার হয়। এই প্রযুক্ত ইহার ধর্মজ্ঞাপক নাম রা- 
খিতে হইলে ইহাকে “বাতাবর্ত” বলা যাইতে পারে। 

পাঠকবুন্দের মনে আশ উদয় হইতে পারে, যে এইী 
ঝড় অনিয়মে যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগে হইতে পারে: 
কিন্ত তাহ] ভুম-সাত্র;ঃ চন্দ্র-দঘয্যের গতি যে প্রুকার 

স্থিরশ্নিরমে নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও নেই প্রকার অথগুনীর নিয়- 
মের অধীন; কদাপি তাহার অআন্যথ] হর না| নিরক্ষবু- 

সতের উত্তরের ভাব বাড় পুর্ধহইতে উদ্তর ও পশ্চিম 
দিয়! ঘূর্ণন করিতে ২ উন্তরাভিমুখে অগ্রুনর হয়, ও নিরক্ষ- 

রত্তের দক্ষিণে মে নকল ঝড় হয় তাহা পশ্চিমহইতে 

উদ্তর ও পূর্ব দিয়? ঘূর্ণন করিতে ২ দক্ষিণে প্রস্থান করে। 
কোন ২ বড় এই প্রুকারে কিয়দ্দুর অগ্ুগমন করত মগুলা- 

কারে প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু এ পর্সান্ত হত বড় দুষ্ট 
হইয়াছে, তাহার কোনটার ইহার অন্যমত অনুভূত হয় 
নাই। ৮৩ ও ৮৪ পৃঞ্ছে যে চিত্রদ্বর মুদ্রিত হইল, তাহাতে 
এই গতির বিষয় স্পষ্ট বোধ হইবেক। শর্-নকলের অগ্ন- 

ভাগ যে দিগে বায়ুর গতি লেই দিগে কল্পিত হইয়াছে। 
এই নিয়ম জ্ঞাত থাকিলে নাৰিকদিগের পঙ্ছে অত্যন্ত 

উপকার দর্শে; তদ্বারা তাহারা অনায়ালে ঝড়হইতে 
পলারন করত পোত ও আজআ্-রক্ষা করিতে পারে । অনেক 

নাবিক এই বিদ্যার সাহায্যে ঝড়ে জলমপ্র না হইর্1 বহু 

দিবস-মাধ্য পথ জাতি অন্ন দিনের মধ্যে ভূমণ করিয়াছেন । 
অবিতরের। অনায়াসেই কহিয় থাকে, ঝড় কি প্ুকারে 
ভুমণ করে তাহার জ্ঞানে ফল কিঃ কিন্তু ঝড়ের সময়ে 



বায়র হিবিরণ। ৮৩ 

সমূদ্রু-মধ্যে তাহারা পোতস্থ থাকিলে এ গ্রুশ্বের সদু- 

স্তর তাহাদিগেরই নিকটহইতে পাওয়া যাইতে পারে। 
বাণিজ্যার্থে ন্যুনাধিক ২০,০০০ জাহাজ দিবারাত্রি সমদে- 

ভুমণ করিতেছে; তাহার প্রত্যেকে গড়ে ৫০ জন মনুষ্য 

[পৃথিবীর দক্ষিণ খণ্স্থ ঝড়ের গতি। বায়ু পশ্চিমহইতে উত্তর ও 
€র্ব দিয়া ঘুগন করিতেছে ।] 



৮৪ প্রাকৃত-ভূগোল। 

আছে; যে বিদ্যায় তাহাদের রক্ষার উপায় চে করে ' 

তাহা যে মহোপকারি ও শিখিবার যোগ) তাহা পাঠ- 

কবর্গ অবশ্যই স্বীকার করিবেন | 

[পৃথিবীর উন্ধর খগ্স্থ ঝড়ের গতি। বামু পুর্বহইতে উত্তর :। 

ও পশ্চিম দিয়া ঘৃর্ন করিতেছে।] 



বায়র বিবরণ । ৮৫ 

রু-চক্রের ঘূর্ণন-সময়ে তাহার পরিধি অত্যন্ত-বেগে 
ঘূর্ণন করে, তদ্রপ দ্রতগতি তাহার নাভিতে দৃষ হয় 
ন1; ফলতঃ নাভির মধ্যভাগ স্থির থাকে। বায়ুর ঘৃর্ণন- 

সস্য়ে তদ্বিপরীত ঘটন প্রুত্যক্ষ হয়; বকড়মগুলের 

পরিধি যে বেগে ঘূর্ণন করে, তাহার মধ্যভাগে তদ- 

পেক্ষার গুরুতর বেগ বোধ হয়। এই প্রুযুক্ত ঝড়ের 
সময়ে যে স্থানে ঝড়মণ্ডলের মধ্যভাগ আসিয়] উপস্থিত 

হয় তথায় ভয়ঙ্কর উপদুৰ ঘটে; তদনন্তর তথার বাড়- 

মগুলের শেষভাগ আইলে, প্রথমে যে দিগ্হইতে বায়ু 

আইসে তাহার বিপরীত দিগ্হইতে বায়ু প্রবাত হয়। 
বাতাবর্তের ব্যাস সর্বত্র সমান হর না| পশ্চিম-ইপ্ডিস্ 

পুদেশে ৭1৮ শত কদাপি ১০ শত জ্যোতিষী ক্রোশ 
ব্যান নিরূপিত হইয়াছে | ভারত-সমুদ্ে ৪1৫ শত ক্রোশ 
ব্যান সব্বদা ঘটে । চীন-সমুদ্রে এই ব্যাস সঙ্কীর্ণ হইয়া 
১ শত বা ১০ শত ক্রোশ হয়। 

বাতাবর্তভের গতির বিষয়েও অস্থিরত1 আছে । তাহা 

প্রুতি ঘণ্টায় ৭ অবধি ৫০ জ্যোতিষী ক্রোশ স্থান জুমণ 
করিতে পারে । 

ঝড় ভূভাগে প্রুবাত হইলে পর্ব্বত-বুক্ষ-বাটী-প্রাচী- 
রাদি-দ্বারা অবরোধিত, বিপথে গত, ও ত্বরার নিস্ভতেজঃ, 
হয়। সমুদ্রে তদ্রপ কোন বাধা না থাকাতে অনায়াসে 

বহু'দুর-পর্ধ্ন্ত ভুসণ করে। এব” তথায় আপন ধর্ম 

ও লক্ষণ উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া থাকে । এই প্রযুক্ত 
ঝড়ের ধর্ম-নিকপণার্থে নাবিকেরা যাদৃশ অবকাশ প্রান্ত 
হয়, স্থলস্থ মনুষ্যের তাদৃশ সম্ভতবে না; অধিকন্তু এ 



৮৬ প্রাকৃত-ভাগোল। 

বিষয়ের পরিজ্ঞান নাবিকদিগের যাদৃশ পুয়োজনীয় স্থাল- 

স্থদিগের তাদৃশ নহে, সুতরাণ্, উক্ত বিদ্যার্জনে উভরে 
সমোৎ্সাহমী না] হওয়াতে উভয়ে তুল্য পারদশর্ণ হইতে 

পারে না। রেড্ফিল্ড, র্ীড্, পিডিঙ্গটন্ এব” সরি 
নাহেবেরা এ বিষয়ের পুধান আচার্য্য ; ইহাদিগের পুর্ধে 
কেহ বাতাবন্তের ধর্-নিকূপণে কৃতকাধ্য হয়েন নাই । 

সমুদ্রের যে ভাগদিয়। বাভাবর্ত প্রুবাত হয়, তথা- 

কার জল উশ্খিত হইর1 অনযত্রাপেক্ষায় ২০।২৫৪।৫০ 

হাত কদাপি তদ্দিপ্তণ বা ত্রিপ্তণ উচ্চ হইরা ঝড়ের 

সহিত ভূমণ করে; এই উন্যিত বারির নাস “বাআব- 

কল্লোল? | জাহাজের পক্ষে ইহ) অত্যন্ত অনিষকর্ | 

৩০ সালের বাড়ে অনেক জাহাজ এই কল্োোলে আরো- 

হণ করির) সমুদু ত্যাগ করত গঙ্গাসাগরন্দ্বীপের মপ্যস্থ- 
রৃক্াণ্ে উপস্থিত হইরাছিল। 

বাতাবর্তের চতুর্দিগে যে তরজগারিত জলের মতিঃ উৎ- 
পন্ন হর, তাহাকে “বাতাবন্ত-সোতঃ” শব্দে কহি। নাবিক্- 

দিগের পঙ্ছে তাহার শ্বভান জ্ঞাত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক; 
পরন্ত এস্বলে তাহার বাহুলাবণন-কর1 অভিসন্ধেয় নহে। 

বাভাবর্তের লমর়ে সুহর্মহুঃ মেঘ-গর্জন, বিদুযুদছিকাশ 
ও প্রচুর বারিবর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয় বি- 

দুুতের নহিত বাতাবন্তের কোন বিশেষ লম্ন্ধ থাকিবে। 
পৃথিবীর অনেক স্থানে বাতাবর্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে 

বঙ্গোপনাগর, মরিচ-দবীপের নিকটস্থ ভারত-সমুদ্রু, চীন- 

সমুদু, এব” কারিবি-সমুদ্রে ইহা যে প্রুকার বেগবিশিষট 
হয়, অন্যত্র তদ্জপ হয় ন1; এই প্ুূযুক্ত উক্ত কয় স্থানকে 



বায়ুর বিনরণ। ৮৭ 

ভূগোলবেন্তারা “বাতাবর্ত-মগ্ডল” নামে বিধান করেন । 
যে ঘুর্ণিবাযুতে পূলিধ্বজ উৎপন্ন হয়, তাহা সমদে প্ুবাত 

হইলে উর্ঘে জলাকর্ষণ করত জল-স্বন্ত উদ্পন্ন করে। 

৯১৯৯ মঙ্খযক তন্ত্ববোধিনী-পত্রিকার এতদ্বিষয়ের একটি 
সুচারু প্রস্তাব প্ুকটিত আছে; পাঠকদিগের সুগোচরার্থে 
নিম মুদ্রিত কতিপয় পউ্ক্তি তাহাহইতে উদ্ধৃত করিলাম। 

“ লসুদ্রের যে স্থানে জলঙ্বন্ত উৎপন্ন হয়, তাহার উপ- 

“রিভাগে মেহ থাকে | পুথমে প্রুৰল ঘর্ণিবায়ু উপস্থিত 

“হইয়া তথাকার জল অত্যন্ত আন্দোলিত হয়, এব 
“চারি পার্থের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের মধ্য-ভাগে 

'দ্রুত-বেগে আগমন করিতে থাকে । গুভৃত জল ও 

“জলীয় বান্প অবিলঙ্কে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবছ, 

“ বাষ্পময় একটা শ্তগাকার স্তম্ন উৎপন্ন হইয়। উদ্দ্বদিকে 
“উদ্থিত হয়, এব, সেঘ্হইতেও এ রূপ আর একটা শব 
“ অবতীর্ণ হইয়া] তাহার সহিত সংযুক্ত হয় । যে স্থানে 

“উভয় শ্বপ্ডের সবোগ হয়, বে স্থানের বিস্তার হা৩ ফুট 
“ সাত্র | শ্রবণ করাগিয়াছে, যৎ্কাঁলে জলস্তস্ত উৎপন্ন হর্, 

“তখন এক প্ুকার গমীর শব্ধ শ্রুত হইতে থাকে । 

“ সকল জলস্তন্ত সমান দীর্ঘ নহে; এক একটার দৈর্ঘ্য 
'« নৃযনাধিক ১৭৫০ হাত পর্ধন্ত হইয়া] থাকে। উহার পার্খ- 

“দেশ যেমন ঘোরাঁল দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। ইহা* 

“ তে বোধ হয়, উহা শুন্য-গঞ্ভ অর্থাৎ ফাপা। *** (এই 
“স্তস্ত) সতত এক স্বানেই স্থির থাকে এমত নহে? যে দিকে 

“ বায়ু বহে, সেই দিকে চলিয়াযায়; কিন্তু বায়ু না বহিলেও 

“ ইতস্তত৪ চলিতে দেখা যায় | সতত এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া 



৮৮ প্রাকৃত-ভূগোল । 

“থাকে, যে উদ্থ ও অধোভাগের বেগ সসান না থাকাতে, 

“ ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়ে এব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাখু । 
“তাহাতে যে বাষ্পরাশি থাকে, তাহ বিঞ্ছিপ্ত হইয়া 
“বাযুর সহিত মিলিত হয়, অথব1 সমুদ্রের উপর বুষ্ি 
“হইয়া! পড়ে। ছলস্তপ্ধ কতক্ষণ থাকে তাহার নিশ্চয় 
“নাই | কোন কোন টা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত 

“ পরুক্ষণে অন্তরিত হয়, কোন কোন টা গ্ায়ঃ এক-ঘণ্টা 
“কাল-পর্স্যন্ত নষ্ট হরু না। আবার কোন কোন টা 

“উৎপন্ন হইয় কিঞ্চিৎকাঁল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে 
“ আপনিই তিরোহিত হয়, এব, পুনব্বার আবির্তৃত হয়। 

“এইরূপ তাহার বারস্বার আবির্ভাব ও তিরোভাব দে- 

“ শিতে পাওয়। যায় | 

্রয়োছশ প্রুকরণ। 

দেশীয় প্রাকৃত-ধঙ্জ । বায়ুর উদ্ততা ! 

ক 

রর ৩  শীবাসে যে প্রকার স্বাস্থ্য সম্ভোগ হয়' 

কলিকাতায় তদ্প সুস্থতার প্রুত্যাশা করা , 

ই যাউতে পারে না; ও কলিকাতার সুস্থতা 
১৫22 828 (৫ রঙপুরে নাই । অপর কলিকাতার সন্গি- 
কটে যে সকল পশ্তী, পক্ষী, শস্য, ফল, পুষ্পাদি উৎ্পন্ব, 

হয় তন্তাবৎ কাশীতে সগ্ভবে না) ও কাশার পস্ত, পক্ষী, 

শল্য, ফল, পুষ্প, কাবুলের তুল্য নহে। এই প্ুকারে উৎ- ৃ 

পন্তি ও সুস্থতা! বিষয়ে পুত্যেক দেশের আবান্তরিক ভেদ 
আছে। এ ইতর-ভেদ-বিষয়ক দেশের অসাধারণস্ধর্মের 
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দেশীয়-প্রাকৃত-ধ্জর। ৮৯ 

জ্ঞাপনার্থে “প্রাকৃত-ধর্স” শব্দ ব্যবহৃত হইল। দেশ- 

ভেদে প্রাকৃত-্ধর্মের ভিন্নতা হওয়াতে পৃথিবীর পরমো- 
পকার সিদ্ধ হইয়াছে | যদ্যপি করুণাময় পরমপিত! 
সমস্ত পৃর্থীর প্রাকৃত-ধর্ম সমান করিতেন, তাহা হই- 
লে এই ক্ষণে যে পুকার নানাজাতীর ফল পুষ্পাদি 

নষ্তোগ করিয়া থাকি, তাহা কদাপি সম্ভব হইত না। 

এতদেশীয়-ব্যক্তিদিগের মতে এই গ্যাকৃত-ধর্ম জল ও 
বায়ুর প্রুতি নির্ভর করে ; এই প্রযুক্ত সামান্য কথার কোন 
দেশের সুস্থৃতাদি প্তণ বর্ণন করিতে হইলে, লোকে তা- 

হার “জল বাতান (আৰ হীওয়া) ভাল” কহিয়। থাকে । 

জল ও বায়ুর ক্রমে দেশের গ্াকৃত-ধরঙ্ষ্ের ভেদ হয়, 
ইহা! অবশ স্বীকার করিতে হইবে, কিন্ত ইহা স্মর্তব্য 
যে দেশের অবস্থা-ভেদে জল-বায়র অন্যথা হয়, অত- 

এব নেই অবস্থাই প্রাকৃতশ্ধস্ম-ভেদের আদিকারণ, জল 
বায়ু উপলঙক্ষণমাত্র । পর্জতোপরিস্িত দেশ অবশ্যই 

অন্যাত্রহঈতে পৃথক হইবে ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য । 

পদার্থবিদ্যায় পারদশরী মহাশয়ের দেশীয় প্রাকৃত-ধর্ম- 

ভেদের নয় কারণ নির্িত করিয়াছেন, তদ্যথ1; ৯, সৃর্ষ্যো- 

স্তাপঃ ২, সমদু-জলসীমাহইতে উচ্চতা; ৩, সমুদ্ুনৈকট্য। 
৪, দিগ্ভেদে ঢালুত; ৫, পরত; ৬, সুত্তিকা; ৭, চাস; 

৮ বায়ুর বিশেষ গতি; ৯, বৃক্টি | 

১। সূর্য্যোত্তাপ-ভেদে দেশের প্রাকৃত-ধর্মের অন্যথঃ 
হয়, ইহা অনায়াসে সগ্ভবে। গ্বীফুমণ্ডলের রৌছেে ও শীত- 
সগুলের হিম ও দীর্ঘ রাত্রিতে তরু-পুষ্প-্পশ্বাদির সমতা 
হইবে, উহা কোন সতে বিশ্বান যোগ্য নহে। লূর্যয- 



৯৩ প্রাকৃত-ভূগোল। 

কিরণ মূর্ধযহইতে গুজুভাৰে বিকীর্ণ হয়; চিক মস্তকোর্থ- 
হইতে আগত এ খদ্ুকিরণ-স্পর্শে পৃথথী বিশেষ উত্তপ্ত 

হয়, সুতরাণ যে সকল স্থান উক্ত খনুকিরণ প্রান্ত হয়, 

তাহ! অন্যব্রাপেক্ষায় উঞ্চ হইয়া থাকে । বুগেরু নামা 
এক ব্যক্তি ফরাসিম্ পগ্ডিত গ্ণন1 করিয়া স্থির করি- 
য়াছেনঃ ফে মধ্যাহৃ-লসয়ে সুর্ধ্য যে স্থানে চিক মস্ত- 
কোপরি থাকে, ভদ্দিগে ১০,০০০ কিরণ নুর্ধাযহইতে 
আগত হইলে তাহার ৮১২৩ টি কিরণ তথায় উপনীত 
হয়, অবশিষ্ট কিরণ বাযূতে লুপ্ত হয়। সূর্য্য মস্তকো- 
পরি না হইয়া! ৫০ অক্ষাণতশ ঢালু থাকিলে সেই স্থানে 

৭০২৪ টি কিরণ-মাত্র আগসন করে; সূর্য্য ৭ অক্ষাণ্শ 
ঢালু হইলে ২৮৩১ টি কিরণ তথায় আইসে, ও সূর্য্য 
সেই স্বানের চক্রবালে থাকিলে ৯৯৯৫ চি কিরণ ব্যর্থ 
হইয়! কেবল অবশিষ্ট পাঁচটি কিরণ তৎ্স্থানে সমা- 
গত হয়| অয়নান্ত-বুন্তদ্বয়-সপ্যস্থ সকল সান বৎসরে দুইী- 
বার করিরা সুধ্যদেবকে চিক সম্মকোপরি গ্লান্ত হয়অপর 
সূর্ধয অত্যন্ত ঢালু হইলেও এ ঢালুতা ৬০ অক্ষা”শের 
ন্যুন হয় না, এই প্রযুক্ত পূর্বোক্ত কারণানুলারে এ বৃত্বদ্ধয়ের 
সধ্যস্থ স্থান জব্বীপেক্ষায় উঞ্ থাকে । উক্ত বৃন্ৃদ্ধয়ের 
বহিদ্শে সূর্য্দেব কদাপি চিক মস্ককোপরি হন না) 

সব্মদা ঢালু থাকেন, সুতরাণ তত্তদ্দেশ কোন কালেও 
অয়নান্তশ্বুত্তের মধ্যস্থৃস্থানের তুল্য. উদ হয় ন1। অপর 

নিরক্ষবৃত্তহইতে দেশ-সকল যত দূর হয়, এ ঢালুতার ততই 
বৃদ্ধি হয়, অতএব এ ঢালুতানুপারে তন্তদেশের উষ্ণ 
তার হাল হয়। মূর্ধযদের সর্দ্র্দা নিরক্ষবৃত্তের ঠিক উপ- 



দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম । ৯১ 

রিভীগে ভূমণ করিলে এই নিয়মানুসারে কেন্দ্রু-নিকটস্থ 

স্বান-সকল এমত শীতাক্ত হইত; যে তথায় মনুষ্য 
বাস করিতে পারিত নী। এই দোষের নিরাকরণার্থে 

সূর্যের অয়ন হইয়] থাকে, তদ্দবারা! কেন্দ্র-নিকটস্থ স্থান 
উত্তপ্ত হইয়া মনুষ্যাবাসের যোগ্য হয়। যে লময়ে 
সূর্ধ্য উত্তরায়ণান্ত-বুন্তোপরি আইনেন, তৎকাঁলে উত্তর- 
কেন্দ্র-নিকটস্থ্-স্থানে দিবামান অধিক, ও রাত্রিমান অল্ল 

হয়| এ 'দবাতাগে পৃথিবী যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ 
সঙ্গহ করে, অল্লমান-্রাত্রিতে তত্তাবৎ শীতল হইতে 

পারে না, সুতরা”্, প্রত্যহ-গ্রীষ্মের সঞ্চম় হইতে থাকে, 

ও তৎ্নাহায্যে শস্যাদি উৎপন্ন হর । ৭০ অন্ছা*শস্থ- 

স্থানে নারোয়ে প্রদেশে এই পুকারে গ্রীষ্কীলে তাপমান 
যন্ত্রের ৮০ তাঁপা”শ গ্রীষু হইয়া থাকে । অপর ঘূর্ধ্য দক্ছি- 
ণায়নে যাত্রা করিলে ক্রমশঃ দিবাসান অল্প, ও রাত্রিমান 
অধিক হইতে থাকে, তথা এ রাত্রিতে সঙ্গৃহিত শীতলতা 

অনল্পমান-দিবলের উষ্ণতার অনারাসে ধ্ৰ"স করিয়া শীতের 
বুদ্ধি করিয়া থাকে । শীতগ্রীষ্বের এই কারণ এব, এই 

কারণেই সর্বত্র গুতুর ভেদ হয়। 

২। দেশের প্রাকৃতন্ধর্মভেদের দ্বিতীয় কারণ, সমুদু- 

জলসীমাহইতে তাহার উচ্চতা । যে দেশ সমুদু-জললীমা- 

হইতে যত উচ্চ তাহার উষ্ণতাও তদনুপারে হান হয়, 

নুতরাণ্, তাহার সৌঞ্চবেরও ভেদ হয়। নিরূপিত হই- 

য়াছে, গ্রীযুমগ্ুলে, যেখানে সুষ্যোত্তাপ অত্যন্ত প্রখর, 
তথায় সমুদ্ু-জললীমাহইতে ১০,০০০ হস্ত,উচ্চস্থান এতাদৃশ 
শীতল যে তাহাতে প্রায়ঃ চিরকাল বরফ থাকে। 



৯২. প্রাকৃত-্ভ্গোল। 

৩। সমুদ্দু অতিশীঘ্ শীতল বা উষ্ণ হয় না) উষ্ণ-বায়ু 

তদুপরিভাগ-দিয়া প্ুবাত হইলে জলহিল্লোল-ম্র্শে শী 
শীতল হইয়া যাঁয়, তথ] শীত বায়ু তথ্ক্র্শেএ জলের উষ্ণতা 

প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ণ উঞ্ক হরু, কিন্ত জলকে আস্ত উষ্ণ বা 

শীতল করিতে পারে না। হিল্লোলে সমস্ত জল আন্দো- 

লিত থাকাতে শীত বামু তাহার একাণ্শ বহুকাল শ্গর্শ 
করির1 থাকিতে পারে না, কারণ প্ুতিক্ষণে নৃত্তন উষ্ণ জল 

উচিয়! বায়ুর শীতলতা হরণ করে | ভূমি সর্দদা অশন্দো- 

লিত হয় না, বারির ন্যার উক্তা-চালনেও অশক্ত নহে, 

সৃতরাণ্, তদুপর্ধি বামু-গমন-সময়ে সেউ ভূমি অনারাসে 

তাহার ধর্ম অপহরণ করে | এই প্ুযুক্ত সমসত্রে স্থিত 
দুই প্রদেশের যে স্থান ভূমিতে বেষ্টিত তাহাতে যে প্রকার 
অত্যন্ত শীত ও গরীব ঘটিরা থাকে, সমুদু-বেন্টিত স্থানে তা- 
দৃশ অত্যন্ত শীতাদি ঘটে না; ক্ষুদুদ্বীপ গ্রীষুকালে কদাপি 
অত্যন্ত উন্ত, বা শীতকালে অত্যন্ত শীতল, হয় না; সর্্দ। 
অন্যব্রাপেহ্ছীয় সমভাবে থাকে । কলিকাতা ও আফরি- 

কার মধ্যদেশ উভয়েই নমসত্রে আছে, কিন্তু কলিকাতার 

নিকটে লমুদু থাকাতে আফরিকার মগ্যদেশে যাদৃশ গ্রীফের 
প্রুথরতা ইহাতে তাদুশ গ্ুখরতা অনুভূত হয় না। সমূদ্র- 

বায়ু শীতল হইবার ষে কারণ উক্ত হইল, তন্তিন অপর 

এক কারণ আছে। উক্ত বায়ু সমুদ্ু-দিরা আসিবার সময়ে 
বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হওত শীতল হইয়া আইসে; এবায়ু 
শুষ্ক ভূম্যুপরি প্রবাত-হওন-নময়ে তাহার বাষ্প ভূমিতে 

শোষিত হইয়া স্বয় শ্তষু ও অসহ) উষ্ণ হইয়। উঠে । 

৪ | পৃথিব্যুপরি সুর্ঘয-কিরণ-পতনের যে নিয়ম উক্ত 



দেশীর প্রাকৃত *র্ম। ৯৩ 

হইয়াছে, তাহা] বিবেচন] করিয়। দেখিলে অনীয়াসেই 
বোধ হইবে, যে দেশের ঢালুতানুলারে তাহার উষ্ণতার, 
তথা প্রাকৃত-ধঙ্ষের, ভেদ হইতে পারে। যে দেশ পূর্রদিগে 
ঢালু তাহাতে অধিক রৌদু নিপতিত হয়, সুতরা”, তা- 

হার উষ্ণতা অধিক; পশ্চিঘদিগে ঢালু-দেশে রৌদু প্রখর 
হয় না, সুতরা”্ গ্রীষ্মের অন্নতা ঘটে । এই প্রযুক্ত আল্প- 

নামক পর্্তের উভয়-পাশ্বস্থ ভূমি সমোচ্চ হইলেও যে 
সময়ে এক পার্থ দ্বাক্ছ! ও মসেব ফল ফলে, তৎকালে 

অপর পার্খ সর্বত্র হিসশিলায় স্গিত থাকে। 

৫| পন্দভদ্বার! দেশীয়-প্রাকৃভ-ধম্ব্রি অনেক প্ুকার 
অন্যথা হয়। তদ্থার্জিবাযুস্থ বাষ্প আকুষ হইয়। প্ুভৃত- 
বুক্চিূপে পর্বতমলস্থ-দেশোপরি নিপতিত হয়। তাহার 
বাধায় বায়ুর গতির অন্যথা] করে, ও উত্তাপকে প্রুতি- 

বিস্বিত হইয়া! দূরে যাইতে নিবারণ করিয়। উষ্ণতার 

বুদ্ধি করে | এই প্রযুক্তই উপত্যকায় কৃষ্টি ও গ্রীষু 
অধিক এব". ঝড়ের অল্লতা | ক্ুষিয়া! ও সিবিরিয়া 

দেশের উদ্তরে কোন পকন্জরতশ্রেণী না থাকাতে হিমমণ্ড- 

লের প্রুথরশীতবাযু আসিরা! এ সকল-দেশে যে প্রুকার 

শীতের বুদ্ধি করে, এ সকল-দেশের সমসত্রে স্থিত 
অন্য-দেশে তদ্রপ ভয়ঙ্কর শীত কদাপি অনুভূত হয় না। 

৬। মৃত্তিকা সর্বত্র তুল্য নহে; কোন মৃত্তিকা প্র- 

চুর-বালুকাবিশিষ্ ; তাহাতে বৃষ্ির জল পড়িলেই শো” 
যিত হইয়া পৃথ্থী-গর্ভে চলিয়] যায়, ও তাহা রৌদ্রে অতি 
শীঘ উত্তপ্ত হইয়] তত্রত্য বায়ু উষ্ণ করে। আফ্রিকা 

দেশের বালুকাক্ষেত্রই তথাকার ভয়ানক উষ্ণতার 



১৪ প্রাকহ-ভুগোল। 

কারণ। অন্য মৃত্তিকা কর্দমবৎৎ তাহাতে জল পড়িলে 
শীঘু শুষ্ক হর না, ও সূর্ধ্যাকরণে সেই জল বাষ্পরূপে 

পরিণত হইয়া! তথাকার বায়ুকে অসুস্থজনক করে । লবণ 

বিশিষ্ট মৃন্তিকাও অস্বাস্থ্যকর | 
৭| কৃষি-কার্ষে; দেশের সৌস্ঠব-বুদ্ধি হয় ইহ] বর্ণন 

করাই বাহুল্য। অকর্ষিত্র ভূমি বন-জঙ্গলে সমাকীর্ণঃ তত্রত্য 
নদী-সকলের তট ভগ্র হইর]ও তদ্ছার1 বন্যার জল ভূমিতে 

বিজৃত হইয়] দুন্ধি বান্প উত্পন্ধ করে ; তথায় সুস্থতার 

হানি অবশ্যই লগ্ভাবনীয় | মানব-পরিশ্রমে ভূমি করিত 

হইয়া] রৌছে শুক্ক হর়,বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়,নদীর তট 

বদ্ধ হয়, ও নানাপুকারে লো্টবশ্দদ্ধির সদূপায় সন্স্থা- 

পিত হর। পরন্ত বন কাটিবার নিরম আছে, যে স্থানের 
বনে অনিষ্কর বায়ু আনিতে নিবারণ করে, তাহ চ্ছেদন 
করা কোন মতে শ্রেরঃ নহে । কথিত মাছে, গ্রীন্দেশের 

সমস্ত বন কাটাতে তত্রত্য সুস্থভার হানি হঈরাছে। 
৮ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বায়ু বে প্রুদেশ-দিয়া 

ভূমণ করে, তদনুসারে ভিন্ন ২ ধক্মাবিশিষ্ট হয়| সমুদ্বাগত 

বায়ু শীতল, মরুভ্ম্যাগত বায়ু উষ্ণ, ও পার্বত্য বায়ু শ্রস্ক 
ও শীতল, অতএব ইহা অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে 

যে, বায়ুর আগনন দিগনুলারে দেশীয় প্রাকৃত-ধর্মেরে ভেদ 
হইবে | যে দেশে সব্দ| লমুদ্রু-বাধু প্রবাত হয় তথাকার 
বায়ু সর্্দা অন্যত্রীপেক্ষায় সমভাবাপন্ন ঃ কদাঁপি তত্রত্য 

লোক অসহ্য শীত বা গ্রীষষ ভোগ করে না। 
৯। বুঝ্টির বিবরণ পর-গ্ুকরণে বর্ণনীয় | 
দেশীয় প্রাাকৃত-্ধস্মভেদের যে নকল কারণ প্রদর্শিত হইল 



দেশীয় প্রাকৃত ধর্ম । ৯৫ 

তম্মধ্যে উষ্ণতাই গুধানঃ অন্য সকল কারণ প্রায়ঃ এ 

উষ্ণতার তারতম্য ঘটাইরাই প্রাকৃত-ধর্মের ভেদ সম্পন্ন 
করে। এ উষ্ণতার উদ্ঘ-নীমা নিরক্ষ-বুত্তের কিঞ্চিৎ 

উত্তরে স্থিত। তথাহইতে যত উত্তর বা! দক্ষিণদিগে 

অগ্ুবর্তি হওয়া যার তত নূর্যযকিরণের ঢালুতা ও হিন্ন- 
কেন্দ্রের নিকটতা৷ প্রযুক্ত ক্রমশঃ উষ্ণতার হাস হর়ু। 

তাপমান-যন্ত্র্বার * এই হাস বৃদ্ধি নিরূপিত কর] যায়। 
এ ন্ত্রদ্ধারা উক্ত উদ্ঘপীমার উষ্ণতা ৮৪ তাপা”শ নির- 

পিত হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রুত্যহ এ যন্ত্রে উষ্ণতার যে ভেদ 

দুষ্ট হয় তাহার বািকগড় ৮৪ তাপা”শ | এই গড় নিরূ- 
পণার্থে প্রত্যহ এ যন্ত্রে যে সকল তাপ সঙ্খ্যা অবলোকন 
কর] যার তাহ1 একত্র করির1 যে কএক বার দুক্টি কর? 
যায় তৎ্সড্খ্যা দিয়! পুর্ব সস্ষ্টির হরণ করিতে হয়; 

তদ্বারা আক্কিক গড় নিরূপিত হয়। পরে এক বৎসরের 

সমস্ত আহ্িক গড় একত্র করিয়া! ৩৬৫ দিয়] হরণ করিলে 

বার্ষিক গড় নিরূপিত হয়| তদ্যথাঃ যদ্যপি প্রাতঃকালে 
তাপমান-যন্ত্রে উষ্ণতা ৭:+; দশঘণ্টার সময়ে ৭৫, দুই 
পুহরের সময়ে ৮5) দুই প্ুহর চারিটার সময়ে ৮৬ ও 

সন্ধ্যার সময়ে ৭১ হর? তাহা হইলে নিছে লিখিত অস্কা- 
নুলারে আহিক গড় ৭৭” তাপা”্শ ৮5 1 দশকা”্শ 

*শুত্ববো/ধনা পাত্রকার ১০২ সঙ্খ]ার এ তাপমান-বস্ত্রের 

বিবরণ প্রকটিত আছে। 

1 তাপাম্শ-জ্ঞাপনার্থে সঙ্খঠার উপর (০) এই প্রকার চিহ্ন, 
(1) ও তাহার দশা*শের অদ্শ জ্ঞাপনার্থ এই প্রকার (7) চিহ্ন 

দেওয়া যায়। 
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মাসিক ও বার্ষিক গড়ও এই পুকার অস্কদার। নির- 

পিত হয়। 

যে সকল দেশের উষ্ণতার বার্মিক গড় তুল্য শাস্ত্রে 
তাহাদিগকে “ সমসূত্রস্থদেশ ” শব্দে বিধান করে। পরম্থ 

ইহ] স্মন্তব্য যে, দুই দেশের বার্ষিক গড় তুল্য হইলেই 

তাহাদের শীতগ্রীষু তুল্য হইবে, এমত নহে; অত্যন্ত গ্রীষু 
ও অত্যন্ত শীতের গড় ও মধুর গ্রীযু-শীতের গড় তুল্য 
হইতে পারে; অতএব প্রত্যেক দেশের গ্রীষ্মকালের 

উষ্ণতার গড় ও শীতকালের উষ্ণতার গড় নিরূপণ না 
করিলে তাহার প্রুকৃত অবস্থা স্থিরীকৃত হয় না। এই 



উত্স ৪ নদীর বিবরণ। ১৭ 

নিমিস্ত পদ্দার্থবিদ্যাব্যবলায়িরা এ তিম প্রুকার গড় নিরূ- 
পিত করির। থাকেন । মানচিত্রে িষ্-নসসূত্রবতী। “ গীষু 

সমনুত্রব্তী” ও “ শীত-সমসৃত্রৰ্তী ” এই তিন প্ুকার রেখা! 
অঙ্কিত হইয়া থাকে । পুর্থকালে অনেকের বোধ ছিল 
ঘেঘে সকল দেশ সম অক্ষাণ্শের উপর স্িত আছে, 
তৎ্তাবতের উষ্ণতা তুল্য, কিন্ত মে ভূম মাত্র; গ্রীষুজ্ঞাপক 
মানচিত্রে দৃষ্টি করিলে তাহা প্লট ব্যক্ত হইবে। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সমসূত্রস্থ হইলেই দেশের শীত 
গ্রীষ্ম তুল্য হইবে, এমত নহে; অবস্থা ভেদে কোন ২ সময়ে 

অত্যন্ত শীত ব। গ্রীফু হইলেও সেই দেশ মধুর-শীত-গ্রীয- 

বিশিষ-দেশের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত হয়| কলিকাতায় 

অত্যন্ত -গ্রীফু-সময়ে উদ্তা ১০০ 'তাপা”তের অধিক ও 
শীতকালে ৫০ তাপাণশের ন্যুন হয় না । পিকিন্ নগরে 
গ্রীঘকালে ১১ তাপাণশ উষ্তা ঘটে, অথচ শীতকালে 
সব্দরত্র বরফে আরুত হইয়] উষ্ণতা ৩০ তাপা”শ হয়। ভারত- 
বর্ষের স্থানে ২ গ্রীফুকালে উষ্ণতা ১১০ বা ৯১৫ তাপাশ 
হইয়া থাকে, কিন্ত শীতকালে তথায় বরফ পড়ে না। আফ- 

রিকার মরুভূমিতে উষ্ণতা ৯২৫ তাপাঞ্শ দুষ্ট হইয়াছে? 

তুর ক্রমে, বোধ হয়, তাহাহইতে অধিক উঞ্ণত। কুত্রাপি 
দৃষ্ট হয় নাই। স্থান-বিশেষে উষ্ততার অত্যন্ত হান হয়ঃ 

অনেক স্থানে সমস্ত শীতকালে জল জমিয় থাকে । পিবিরিয়া" 
দেশে পারদও জমিয়া যায়; কুইবেক্ নগরেও তদ্রপ ছটে। 

হড্নন্হুদের তটে পারদ তাপমান-যন্ত্রের * পথম সঙ্খ্যা 
শী শে সি লাশে পিপিপি পলা পপ 

* তাপয়ান- "যন নানাপ্রকার হইয়া থাকে, তন্মধে) পারদ? 

তাপমান-্যন্ত্র ও মদ)তাপমান-যন্ত্রই প্রধান। 



৯৮ প্রাক ভাগোল। 

হইতে ৫০ অণ্শ ন্যন তাপাণ্শ হইরাচ্ছিল। সুমেরু- 
সমুদ্রে কাণ্তান্ পারী সাহেব উক্ত-যন্ত্রের প্রথম সঙ্খ্যা 

হইতে ৫৫ অণ্খশ ন্যুন তাপা”শ-জনিত ভরানক শীত সহ 

করিয়াছিলেন | 
বায়ুর গতি-বর্ণন-সময়ে উক্ত হইরাছে, পৃথিবীর উত্ত- 

রার্ধ অপেক্ষায় দক্ষিণান্ধ শীতল; এব” তদদ্ধে সমুদ্র 
আধিক্য এ শীতলতার কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
পরন্ তন্ডিন্ন অপর কারণও আছে। সূর্সযদেৰ নিরক্ষবুত্তের 

উত্তরাপেক্ষায় দক্ষিণে ৭%০ দিন কম থাকেন, অর্থাৎ 

উদ্তরায়ণ অপেক্ষায় দক্ষিণায়ণের কাল ৭৮০ দিন অল্প; 
তন্ষেতুক দ্ক্ষিণ-ভাগের উষ্ণতার হানি হয়| অপর দক্ষিণ 

ভাগস্থ-সমুদ্ের বিস্তীণভা-প্রযুক্ত কুমেরু-নমদ্রের বরফ 

সমুদ্ূমোতে বিকীর্ণ হইয়া ভূভাগের নিকট আনিয়া গলন- 
সময়ে বায়কে শীতল করে; সুমেরু-সমুদুহইতে বরফ 

আপিবার তাদূশ সদুপায় না] থাকাপ্ুযুক্ত উক্ত ঘটনা 

সন্ভবে না। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণার্ধে উষ্ণতার কি 
পর্ব্যন্ত ভেদ আছে, তাহ] নিম প্ুকটিত হইবে । 
অক্ষাশ, গতু, পৃথিবীর পৃথ্বীর 

দক্ষিণান্থের গড়, উত্তরার্ধের গড়, 
১ অবধি ১৫ গ্রীযু, ৮২০১৪: ৮৩০ ৩' 

এ বর্ষা, ৮৯০৫? ৭৯১০, ৭ 

৩৪০ শীত, ৫৬০ ৪১: ৫৯১০) ৭২? 

৪৩ গ্রাযুত ৫৯০) ৩৬+ ৬৪০, ৭৬; 

৪৮০ এ ৪৪০ ৬ ৬৩০, ৮৬' 
৫৮০ এ ৪৩% ১৬, ৫৬৪. ৩' 



বষ্টির বিবরণ । ১৯ 

কেহ ২ কহিয়া থাকেন, যে পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হই- 
তেছে, কাহার বোধে, পার্থিব-উষ্ণতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হই- 
তেছে, কিন্তু এ মতত-দয়ের কোন বিশ্বসনীয় প্লুমাণ নাইী। 
তাপমানযন্ত্র একশত-বৎ্সরাবধি সীত্র প্রচরিত হইরাছে, 

এই প্রযুক্ত তদ্বারা অদ্যাপি কিছু সির করা যাইতে 
পারে নাই। ক্রমাগত সহস্ ব্পর তাপমান-যন্ত্রদ্বার! 

পরীক্ষা! করিলে এ বিষয়ের মীমা্সা হইতে পারিবে । 
দেশীরস্প্রাকৃতলৌষ্ঠব-প্লুনঙ্গে খভু-ভেদের উল্লেখ অবশ্য 

সন্ভবে, কিন্ত পৃথিবীর গতি-ৰিষয়ে অনেক বর্ণন না করিলে 
তাহা অনারানে বোধগম্য হইবে ন।। কলতঃ মে বিষয় গণিত- 
ভূগোলে বিচার্ষ্য ; অতএব এস্লে তদুলেখে ক্ষান্ত থাকিতে 

হইল । এপ্ুকরণ-সন্থন্ধে পাউকদিণের এই সাত্র স্মরণ রাখা 
কর্তব্য, যে পৃথিবীর উত্তরার্্ে শীতকাল হইলে দক্ছিণা্ছে 
গ্রাফুর প্লাদুরভীব হয়, ও দক্ষিণার্ছে শীতের ওৎকর্ষয 
হইলে উত্তরার্ধে গ্রীষের সমুদ্ডৰ হয়ঃ নচেৎ পরঙ্পরের 
শীত-গ্ীয়ের তুলনা-করণ-নমরে জুম হইতে পারে। 

চতুদ্শি প্ুকরণ। 
বৃষ্টির বিবরণ। 

ও পা : ধের্োন্তাপে যেং প্রুকারে দেশীয় প্রাকৃত্ত- 

ঃ ্ টধর্থের ভেদ হয় তাহা পূর্রেহী বর্ণিত হই- 

৩৬ % 
এ 

রঃ যাছে,পরন্ত তদ্বার। কি পুক্কারে জল বাষ্প- 

নিচ্্ীত রূপে পরিণত হইয়। নভোভাগে উত্থান 

করে) ও পরে কি নিয়মেই বা তাহ) পুনঃ একত্র হইয়া 



১০০ প্রাকৃত-ভূগোল। 

হিম-শিশির-বর্ষাদিরপে পৃথিব্ুপরি নিপতিত হয়,তাহার 
উল্লেখ হয় নাই । এই প্রুকরণে তাহার সঙ্ক্ষেপে বিব- 

রণ লিখিতব্য | 
তাপদ্বার। নকল পদার্থই ক্রমশঃ স্ীত বা প্রসারিত হই 

তে থাকে, ও তদভাবে সঙ্কৃচিত হয়ঃ পরন্ত সকল পদার্থ 

লমভাবে স্টীত হয় না| কঠিন-পদার্থাপেক্ষার তরল-পদাঞ্থ 

অধিক স্ফীত হয়, ও তদপেক্ষায় বায়ু অধিক | কঠিন 
পদার্থ ক্রমশঃ তাপাধিক্যে দ্ূব হইয়া যার, তদ্নন্তর তাপের 

বুদ্ধি হইলে বাষ্পরূপে তাহার পরিবর্তন-হঈবার সম্ভাবনা। 
সাধারণতঃ তরল পদার্থ কঠিন-পদার্থাপেক্ষায় শীঘু বা- 
ফপরূপে পরিণত হয়। এই বাম্প-হগনের তাপশ্পরিমাণ 

নির্দিষ্ট আছে, সেই নিদ্দিষউ-পরিমাণে উত্তপ্ত না হইলে 
কোন পদার্থ বাঙ্পীভূত হয় না। পরন্ত কোন ২ পদার্থের 
এক বিশেষ ধর্ম আছে, কতৃক এ পদার্থের উপরি- 
ভাগের পরমাদু-নকল অন্তর্ভাগের পরমাণুর তাপ-লমা- 
হরণ-করত,বিশেষতঃ নিকটস্থ উত্তপ্ত বামুর তাপ-সমাহরণ- 
করত, বাম্প-হওনোপবুক্ত তাপনঙ্গৃহ করির়। স্বর বাষ্প 

হইয়া যায়। এই ধর প্রযুক্ত মদ্য, কপূর, আতর প্রুভৃতি 
কয়েক পদার্থ সর্বদা বাধ্পীভূত হইয়। থাকে। জলও এই 

পুকারে বাষ্পাভূত হয়। প্রাতঃকালে কোন প্লুশস্ত অগভীর 
পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমিত জল বলাখিলে বৈকালে তাহার সসন্ত 

পাওয়া মার না; কিয়দণ্তশ বাষ্প হইয়। বাযুতে মিশ্রিত 

হয়। বাযুতে আঁর্দবস্ত্র শস্ক-হইবার এই মাত্র কারণ। 
সমুদ্বুদি-জলাশ্রয়ৃহইতে এই প্রকারে যে পরিমাণে জল 

প্রুত্যহ বাঙ্গ হইরা। আকাশে উদ্থিত হয়, তাহা মনন 



বৃদ্টির বিবরণ । ১০১ 

করিতে হইলে বিস্ময়াপন্গ হইতে হয়। অনুমিত হইয়াছে, 
প্ুতিবর্ষে ২১০৫১২১০১৩০ ০১০ ০,০০১০ ০০ দুটি শঙ্কু পঞ্চ নি- 

বব দুই খব্দ মন জল আকাশহইতে বু হইয়া পৃথি- 
ব্যপরি নিপতিত হয়, এতভ্ডিন্ন কোটি ২ মন জল হিম- 

শিশির-শিলা-কোর়ানাম্প্রভৃতি নাঁনাবরবে আকাশহই- 
তে পড়িয়া থাকে; তৎ্পমুদায়ের আদিকারণ বাষ্প । 
আদৌ ভূমিহইতে আকাশে বাষপরপে জল না উঠিলে 
তাহার কিছুমাত্র উৎপন্ন হইবার সপ্ভাবন1! নাই । অত 

এব ইহ] লন প্রুতীত হইতেছে যে প্রত্যহ পৃথিবীহই- 
তে ১০,০০,০০,০০,০০০ এক নিখব্ৰ্ব মন, তথ প্রুতি-ঘণ্টায় 
৪১, ৬৬, ৬৬,৬.৬৬ একচাল্লিশ কোটি ছেষ্ড়ি লক্ষ 
ছেষড়ি সহসূ ছর শত ছেম়ি মন জল বাষ্প হইয়া 
উঠিযা থাকে; তন্ডিন্ন নিয়মিত-পরিমাণে বুষ্টি হইত না। 
এই বিস্ময়জনক পরিমিতশ্জলের কিয়দণশ গ্রাণিদিগের 

পুশ্বানহইতে তথণ বুক্ষাদির পত্রহঈতে * ও দপ্ধি-হওনন 

সময়ে কাষ্ঠাদিহইতে নির্গত হর) অবশিষ্ট জল রৌদু- 
ঘ্ারা আকর্ষিত হইয়া থাকে। 

হিমশ্শিশির-্বর্ষাদি আকাশাগত বারিমাত্রের কারন 
বাষ্প; তস্ভিন্ন তাহার কিছুই উৎপন্ন হয় না, সুতরা", ষে 
সকল কারণে বাম্পের বুদ্ধি হয় তাহাতে বুইটযাদিরও আ- 
ধ্িক্য হয়। এ বাষ্প আবুত-স্ানাপেক্ষায় অনারৃত-স্থানে 
অধিক জন্মে, ও যে জল বাব্প হইবে, তচ্চতুদ্দিগ্বর্তি বায়ু 

* বৃক্ষদিগের ও নিশ্বাস প্রশ্বান আছে: তাহা পত্রদ্থারা আন্তগত 

ও বহির্গত হয়? এব* প্রশ্মননস্নময়ে বায়ুর মহিত _কিঞিৎ বাষ্প 
নির্গত হইয়া থাকে। 



১৬২ প্রাকৃত-ভুগোল । 

এ জলাপেক্ষায় উদ থাকিলে বাষ্প শীঘ উৎপন্ন হয়। 
গভীর-পাত্রাপেক্ষার অগভারস্পাত্রে ও বায়ুর সাহায্যে 
বাষ্প সত্বরে উন্থিত হইতে থাকে । এই প্রযুক্ত উষ্ণ 
দুগ্ধ কটিতি শীতল করিতে হইলে এতদ্দেশীয়] গেহি- 
নীরা তাহা গভীর বাটীহইতে অগভীর পরালিতে ঢালিয়। 
থাকেন, তদভিপ্রায় এই যে গভীর-পাত্রে দুগ্ধের যে 

অংশ শীতল-বাযূর সহিত সম্ক্ুষট হয়, অগভীর্-পাত্রে 

তদপেক্ষায় অপিকান্শ নায় ম্পশ করিয়া শীঘু শীতল 
হইবে; এ পরালির উপর বাতান করিলে দুগ্ধের আ- 

ন্দোলন হইর1 তাহার সব্বত্র বায়ু লর্শ করে, তথ? 

শীতকার্ষযও শীঘ সম্সন্ন হর। 
জল ও বাবুর উষ্ণ তুল্য হইলে, তথা জল অপে- 

ক্ষায় বাযু ১৫ তাপা,্শহইতে অধিক শীতল হইলে, 
বাষ্পোখ্খিতির অত্যন্ত লাঘৰ হয়| বায়ু বাব্পে পৃণসিক্ত * 
হইলেও বাষ্প জন্মিবার হানি হরও এই পুযুক্ত বষী- 
কালে অত্যন্ল বাষ্প জন্মিরা থাকে। 

বামৃস্ক বাষ্সের ও বৃুর্টি-পতনের পরিমাণ-করণার্থে 
পদার্থবিদ্যাবিশারদ পগ্িতেরা নানা উপায় স্থির করি- 
যাছেন | এতদ্রেশে আড়ার পরিমাণ প্রসিদ্ধ; বিলাতে 

তৎপরিবর্তে অন্যান্য মন্ত্রদ্বারা! বাষ্প ও বুষ্টি নিরূপিত 
হয়। কোন দেশে নিপতিত বুষ্টি মুন্তিক্াদ্বারা শোষিত ও 
তড়াগাদিতে লঙ্জহিত না? হইয়া যদ্যপি উক্ত দেশের উপ- 

রে সবর সমভানে বিসৃত থাকিত, ও ও তদ্বারা এ বু্জলের 

ক যাহাহঈতে অধিক আলু হইতে পারে ন্ তদবস্থার নাম 

পুর্ণসিক্তাবস্থ]। 
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যে গভীরত1 হইতে পারে, উল্লেখিত বৃ্চিমান-যন্ত্রে তাহ 
অনায়াসে নিরপিত হয়। এই প্রকার বাষ্পমান-যন্ত্রও 

প্রসিদ্ধ আছে, তদ্থারা যফে পরিমিত জল বাষ্পরূপে 
পরিণত হয়, তাহার গভীরতা নিরূপণ করা যায়| কোন 
স্কবানে ২৫ কি ৩০ কুরুল বৃষ্চি হইয়াছে বলিলে এ যন্ত্র- 
রীত্যনুসারে এই জ্ঞাতব্য যে উক্ত স্থানে যে বুষি পড়ি- 
য়াছে তাহার জল মৃত্তিকাদ্ার! শোষিত বা নদীদ্বার' 
প্রুবাহিত বা তড়াগাদিতে সঙ্গহিত না হইলে, তৎস্থানের 
সব্দধত্র ২৫ কি ৩০ বুরুল গভীর হইয়া মন্গুহিত থাকিত। 
৩০ বুরুল বাষ্প হইয়াছে বলিলে ৩০ বুকরুল গভীর জল 

বাষ্পরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাতব্য ।, 
শীতকালে বারু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে ; এই প্রযুক্ত তৎ- 

কালে গ্ুচুর বাদপ জন্ষিয়া থাকেঃ গ্রীষু-বাযুর উষ্- 
তায়ও অধি্কি ৰবাষপ হওনের উপায় হয়ঃ কিন্তু তৎ্কালিক 

বায়ুকে শীতকীলজাত বাষ্প সিক্ত রাখিয়া ততোধিক বাঙ্প 
হইতে দেয় না, এই কারণৰশত৪ শীতকালে যে পরিমাণে 

তড়াগাদি শ্স্ক হয়, গ্রীষ্মে ততোধিক হয় না। পরে শীত ও 
গ্রীষ্ম উভয়-খভুজাত বাষেপ বায়ু পৃর্ণসিক্ত হইলে; বাষ্প 

হওন-কার্ধ্য প্রারও স্থগিত হয়, ও বায়ু-মিশ্রিত বাণ বুঝি 

রূপে পড়িতে আরস্ত করে। 

যে স্কানহইতে যে পরিমাণে বাষ উদ্থান করে তথায় 
তদনুরপ বুষ্টি নিপতিত হয় ; সুতরা* গ্রীফুমগ্ডলে যে 
পরিমাণে বুষ্টি হয়, সমমণ্ডলে তাদৃশ হয় না, ও নমসগ্ুলের 
বৃদ্টি হিমমগ্ডলের বুধিহইতে অনেক অধিক । অনুমিত 

হইয়াছে, গ্রীষুমগ্ুলে গড়ে প্লৃতিবর্ষে ৮৩ বুক্ধুল গভীর 
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অর্থাৎ 811০ হস্ত জল বাষ্প হয়; ও তথাকার বুষ্টির বার্ষিক 
গড় ৯০০ বা ১১০ বুরুল; উত্তর-সমমগ্ডলের বাষ্প-পরিমাণ 

৩০ বুরুল, বৃঞি-পরিমাণ ৩৪ বা ৩৫ বরুল হইবেক। 
পুত্যেক মণ্ডলের সর্ত্র সমপরিমাণে বারি পতিত হয় 

না। ক্ষেত্রাদি-নিমু-স্থানাপেক্ষার উচ্চ-স্থানে বৃষ্টি অল্প, 
কিন্তু ক্ষেত্রাদি সমভূমিহইতে পর্্তের ঢালে, বিশেষতঃ 

এ ঢাল অসম অত্যুচ্চ পর্ধতের পার্থখে স্থিত হইলে, 
বৃষ্টির আধিক্য হর;_-কারণ মেঘ পর্রতাভিমুখে 
গমন-সময়ে তত্প্লর্শে শীতল হওত বুষ্টিরেপে নিপতিত 
হইয়া থাকে; এই প্রযুক্ত হিমালয়ের ঢালু স্থানে 

বুঝি অধিক | অধিশ্যকায় বৃষ্টি অন্ন, এব উপত্যকায় 
অধিক; তদ্দব্টান্ত উরাণ দেশ) তথায় প্রাঃ কদাপি 
মেঘ দুষ্ট হয় না, তথাচ তন্নিকটস্থ মাজেন্দ্রান-প্রুদে- 
শে প্রচুর বুধি হইয়া থাকে | সমুদূতটে বাষ্প অধিক, 
তথা বৃষিও অধিক। বৃহদ্ডমিখণ্ডের মধ্যভাগে অধিক 
বাষ্পের সম্ভাবনা নাই; সুতরা* বুষ্টি অল্প; কিন্তু স্ান- 
ভেদে এই নিয়মের অনেক অন্যথ] হইয়া! থাকে । সম. 

মণ্ডলে ভূমির পশ্চিম-পার্থে অধিক বৃষ্টি হয়, ও গ্রীষু- 
মগ্ডলে ভূমির পূর্র-পার্থ্ে অধিক; ইহার কারণ, উক্ত মগুল- 
ঘ্বয়ের বায়ু; গ্রীফুমগ্ডলে বাণিজ্যবায়ুর লাহায্ে বাষ্প 
আসিয়া পুর্্-তটে উৎক্ষিপ্ত হয়, সমমণ্ডলে বায়ুর গতি 
তাদৃশ নহে, সুতরা*্, বুঝ্িরও অন্যথা ঘটে | 

স্বানভেদে বুফি-হইবার কালের অনেক ব্যভিচার হইয়া? 
থাকে; কোন স্থানে বারমালই কিঞ্চিৎ ২ বৃষ্টি হয়; কোথাও 
বর্ষের সমস্ত বুঝি দুই তিন বা চারি মাসের মধ্যে নিপ” 



বঞ্ির বিবরণ । ১০৫ 

তিত হইয়া যায় ঃ কোথায় শীতকালে বুঝি হয়; কোথায় 
গ্রীযু। কোথায় হেমন্তে, কোথায় বা নিয়মিত বর্ষা 
কালে বারি বৃষ হয়। গ্রীষুমগ্ডলে নিরক্ষবুত্তের উত্তরভাথে 

উত্তরায়ণ-সময়ে, ও তদ্দক্ষিণে দক্ষিণায়ন-সময়ে বুষ্টি হয়; 
ফলতঃ পৃথিবীর স্থানে ২ যে নিয়মে বৃদ্ধি হয়, তদ্দুষফটে 
ব্ষধাকালকে স্বতুর মধ্যে গণ্য করা শ্রেয়ঃ বোধ হয় ন]। 

শীত গ্রীফুই খ্তুর প্ুধান, অপর-সকল তাহার সন্ধিস্থান 

বা-লক্ষণভেদ্মাত্র। স্পেন, পর্টগাল্ এব” ইটালিদেশ- 
সকলের দক্ছিণভাগে, তথা সিসিলি ও মেদের] দ্বীপে, 
ও আফরিকার উত্তরভাগে, তথ] গ্রীস-দেশের সর্ঘত্রে, ও 
আসিয়াখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, শীতকালে বৃষ্টি হইয়। 
থাকে; অতএব এ সকল স্থানকে, “শীতকালিক বৃদ্ধির 
মণ্ডল” বলিলে বলা যায়। আল্ল-পর্বতের উত্তরভাগস্থ 
জর্মনি-দেশ, ফ্ান্সদেশের পুর্্ভাগ, নিদর্লগুল্প্রুদেশ, সুই- 

জর্লগ-দেশের উত্তরভাগ, ডেনমার্ক এব” উরাল-পন্্রতের 
পৃর্্ নিৰিরিয়া-দেশ ইত্যাদি নকল স্থানে গ্রীষুকালে বুষ্কি 
হয়; অতএৰ তাহ “গ্রীয্ষকালিক-বৃষ্টিমগুল” নামে বর্ণি- 
তব্য। তথায় শীতকালে প্রায়ঃ কিছুমাত্র বারি পুষ্ট হয় 
না| ইউরোপখণ্ডের পশ্চিম-পাশ্বস্থ সমস্ত দেশ তথা ব্রিটন্ 
আদি তত্রত্য দ্বীপ-লকলে বর্ধাকালেই বৃষ্টিপাত হয়, সুত- 
রা” ভত্বন্দেশ “প্রাৰিড্প্বুফিসগুল "| আফরিকার দক্ষিণ 
ভাগে ও অস্ত্রেলিয়া-দবীপে বর্ষা ও শীতৰ্াল বৃষ্টিপাতের 
সময়; পরন্ত প্ুতিদ্বাদশবর্ান্তে ক্রমাগত তিন বনর তথায় 
কিছু মাত্র বুঝি না হইয়া অকাল উপস্থিত হয়। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে গ্রীষ্মমগ্ডুলে পর্বাপেক্ষায় অধিক 
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বৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বৃষ্টি পড়িতে অধিককাল আবশ্যক 
হয় না) তথায় দুই মাল-মধ্যে যে বৃষ্টি নিপতিত হর, 
হিমমগুলে দুই ব্সরেও তাহা সপ্ভব নহে। জট্লগ্ের 

নিকট সিট্কা-নামক-দ্বীপে বর্ষের ৪০ দিবস নির্মেছ থাকে, 

তদিতর দিবলে পুত্যহ বুধ হইর] থাকে, অথচ কলিকাভায় 
বর্ষে যে পরিমিত বুষ্ি হহীয়া থাকে, তাহার চতৃর্ধাশ- 
পরিমিত বারিও তথার নিপতিত হর না। চেরাপুপ্জি- 
প্রদেশে যে প্রুকার প্রচুর বুষি হর, ভূমগুলের আৰ 

কুত্রাপি তাদৃশ বৃষ্টি ঘটে ন]; তথায় ৮০। ৮৫ দিব- 
নের মধ্যে ৪৫০-_৫৫০ বুরুল বৃক্টি প্রুপতিত হয়, 
অথচ তথায় বর্মের ২৮০ দিব পরিস্কার থাকে, কোন 

মেঘ ব] বৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয় না। সেপ্টপিতরবর্গনগরে 
প্ুতিসপ্তাহে কিঞ্চিৎ ২ বৃষ্টি পড়ির] বর্মের ১৬৯ দিবসে 
১৭ বুরুল বুষফ্টি সন্তহিত হয়। অন্যত্রেও এই প্ুকার 
অনেক ভেদ আছে, এব তাদদুষ্টে ভূগোলবেস্তার। গ্রীষ- 

মগুলকে “সামরিক বৃষ্টিমগ্ুল ”?, ও তাহার উভয় পা্বস্থ 
স্থানকে, “ চিরবুষ্িমগ্তল” শব্দে বিধান করেন । 

লামগ্িক-বুধিমগ্ডলে ক্রমাগত দুই তিন বা চারি মাস 
মধ্যে ২ বুষ্টি হইয়া ৫০-৬০-৯১০০ বুরুল বা ততোধিক 
বারি বর্ষিত হয়ঃ অবশিষ্ট কালে অনারুষ্টি থাকে । চিরু- 
বুধ্িমগ্ুলে বুফি অল্প, কিন্তু তাহা! বর্ষের সর্্সমনেই 
কিঞ্িৎ ২ পড়িয়া থাকে । 

ভারতবর্ষে মৌসুমিশ্বায়ুর প্রাদুর্ভাব-প্রযুক্ত তথায় 
বুঝ্ির পূর্বোক্ত নিয়ম রক্ষা পায় না; অয়নভেদে তথায় 
বুষ্চি না হইয়া মৌসুমানুসারে বুষ্ঠি হয়। অগ্নিকোণীয় 
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মৌসুম-সময়ে, মল্পবার-তটে ও ইশান-কোণীয় মৌসুম 
সময়ে চোরসগ্ডল-তটে বর্ষার প্লাদুর্ভাব হইয়া থাকে। 
ঘাটপব্তের বাধায় সমুদ্রের বাষ্পপূর্ণবাযু দক্ষিণদেশের 
সর্বত্র প্রুবাত হইতে পারে না বলিয়া তথায়ও ভিন্ন হ 
গতুতে বার বুট হইয়া থাকে। 

গ্রীকমগ্ুল-সমমগুলাদিতে যে পুকার কুষ্টির ভেদ বর্ণিত 
হইল, উক্ত প্ুত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেক স্থানে প্রায়ই তদ্রপ 

ভেদ আছে; অতএব ম্মর্তব্য যে পুর্বোক্ত বর্ণনা কেবল 

স্কুল-জ্ঞানের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৃক্ষণ বোধের 
নিিন্ত প্রুত্যেক স্থানের বুদ্ডির পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া আ- 
বশ্যক | কয়েক প্রুধান স্থানের বৃষ্টির পরিমাপ নিষ্ে 
নিদ্দিউ হইল। 

স্থানের নাম, বার্ষিক গড়। 
চেরাগ 152৮5 55258568858888 ৫০০ বুরুল, 

তনরাহীনি.৩:র৪5585528৮2 288 ১৫০ ১, 
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কলিকাতা, ১১১০০০১০০৭০ ১৩৩১ ৩৩০৩ ৬৩ ৯» 
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কোন ২ দেশকে ভূগোলবেন্তারা “ নিকর্ষ” ব। “ বর্ষন 
বিহীন?” দেশশবের বর্ণন করেন, কারণ তত্দ্েশে বৃদ্ডির 
প্রচার নাই। তিন্দতদদেশের অধিত্যকা, পারন্য*দে 
শের মধ্যভাগ, মোঙ্গোলিরা, গোৰি-মরুভূমি, আরবদেশের 

উত্তর ও মধ্যভাগ, মিসরদেশ, লাহারা-মর্ুভূমি প্রভৃতি 

স্থান এই প্ুকার ; তথায় বৃষ্টি নাই, এবং প্রায় নভো- 

ভাগ মেঘাচ্ছন্ন হয় ন1; তন্মধ্যে কোন ২ স্থানে ২৭৩০ 
ব্সরের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ হইয়া! থাকে, 
কোথায় কা বর্ষে দুই চারি পললা? হয়; অপর কোন ২ 
স্থানে কদাপি বুষ্ডি হয় না। মিসর*দেশে বৃষ্টি নাই; 
তদ্দিনিময়ে শন্যোদ্পাদনার্থে বর্ষে নীল-নদীর বঙ্্যা 
হইরা গ্কাকে; এ বন্যার জলে ভূমি সিক্তা হইয়া শল্য 
শালিনী হয়। উত্তরামরিকায় মেক্রীকোর অধিত্যকাঃ 

গোয়াটিমালা এব* কালিফর্ণিয়া প্লুদেশে বৃষ্ডি নাইী। 
দক্ষিণামরিকাক পশ্চিম-পার্থে বৃষ্টির এতাদৃশ অভাব 

যে আমাদিগের দেশে ৩০ শালের বন্ন্যা কি ৭৬ মন্বস্তর 
ফদ্রপ চিরস্মরূণীয়, তথায় মেঘগর্জন ও বুক্টিপাত তদ্রপ 
আশ্চর্য স্মরণীয় পদার্থের মধ্যে গণা আছে । লাই- 

সা-প্ুদেশের লোকেরা কহে, ইপ্ব্রাজি ১৬৫২ অব্ধের 



উৎ্ন ৫ নদীর বিলরণ। ১০৯ 

জুলাই মালীর় ৯৩ই দিবসে গ্রাতে ৮ টার সগয়ে, পরে 
১৭২০ অকে, ত্পরে ১৯৭৪৭ অন্দে, এব". তৎপরে 
১৮০৩ অব্দের আপ্ুল মাসের ১৯নে মেঘগজ্জন হইরা- 
ছিল । পিরুদেশের নিস্ুভাগস্থ মনুষ্যেরা মধ্যে ২ বিদ্যুৎ 
দেখিতে পার, কিন্ত সেপ্বগন্জন কাহাকে বলে তাহা তাহা- 

দের প্রাঃ বোধ নাই, কারণ শতবর্ষের মধ্যে তা- 

হাদিগের দেশে দুই একবার বৃষ্টি হয়| বড় বৃষ্টি নাই 

বলির! তাহার) কাগজের ঘরের ন্যায় এতাদৃশ ক্ষণভঙ্গুন্ন 
গৃহ নিষ্মিত করে যে তাহা দুই এক পসলা' বুষ্টিতেই বি- 
নহ্ট হর; এই প্রতুক্ত ৩০৪০ বা ৫০ বৎ্সরান্তে দৈবাঁৎ দুই 

চারি দিন বৃক্টি হইলে, তত্বদ্দেশে ভরানক উপদ্রূৰ ঘটিয়া 
থাকে। পরন্ত বৃধ্ির পরিবর্তে তথায় “ গরুয়া ” নামক এক 
পুকার কোরাদা আছে; কোন ২ দিবস পূর্্াহে তাহ 

সমস্ত নভোমগুল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তৎকালে মূর্ধযদেৰ 
চন্দ্রের ন)ার বোধ হয়| পরে রজনাযোগে এ কোয়াস। 

প্রচুর শিশিররূপে তদ্দেশোপরি নিপতিত হয় । 

পুব্বেই উক্ত হইয়াছে গ্রীষ্াপেক্ষার শীতকালে অধিক 
বাষ্প উত্থান করে। এ বাষ্পের কিয়দণশ সেরে 

পরিণত হর। অপরা”*শ নভোভাগে শীত-্বাযুর সণ. 

শ্র্শে ঘনীভূত হউন শিশির বা! কোরানারূপে ভূমিতে 
নিপতিত হর $ শীতের প্রাশর্য হইলে তাহ] হিম বা 

তুষার রূপ ধারণ করে। দেশীয় উষ্ণতার বর্ণন-লসয়ে 
উক্ত হইরাছে, গ্রীষ্মমগ্ুলই সর্দ্াপেক্ষায় উষ্ণ, তথাহইতে 

যত কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রবর্তি হওয়া যায়, ততই শীতের 
বৃদ্ধি হয়, সুতরাণ, ইহা] অনায়ানেই অনুভূত হইতে 



১১৩ প্রাক ত ভূগোল । 

পারিবে, ষে এ শীতপ্ুধানদেশে শিশির পতনশ্সময়ে 

শীতাধিক্যে হিম গ্গ রূপে পরিণত হইবেক। এ হিম 

হওনের সীম পৃথিবীর উদ্ভতরভাগে ৩০ অক্ষাণ্শ, তা- 

হার দক্ষিণে হিম পড়ে না। পুথিবীর দক্ষিণভ 

হিমমীসা ২৮ অক্ষাণশ। তাহার উত্তরে হিম পড়িতে 
দেখ যায় নাই । 

পরুন এই নিয়ম সসভূমির সম্দ্ধেই প্রমাণীকৃত হয়, 
পব্দতে ইহার অনেক অন্যথা প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে ; 

তদ্িবরণ পরে বক্তব্য। 

বালশ শীত-ক্রমে ঘনীভূত হই] বৃষ্টিরপে নিপতিত 
হয় ২ ও কথন ২ এ পতন-সসয়ে শীতাধিকায হইলে 

অত্যন্ত ঘন অর্থাৎ দৃঢ় হইয়া যায়, এস তাহী শিলা- 

নামে গ্সিদ্ধ। এ শিলা-হওনের কারণ বদুতৎ ; তাহার 
সাহায্য ভিন্ন শিলা হইবার সম্ভাবন1 ন.ই | 

শপ পাস শত পেস 

»তিয় শকের প্রকুত অথ আকাশাগত * বরফ 7 । কিন্তু আন” 

ভিন্তহ্গা-দোষে ভাহা শিশির-দ্ঞাপনাথেও ন্যনূজত হইয়া থাকে; 

এউ..গৃন্ে আমরা এ শব্দ প্রকৃত অর্থে ব্যপন্থত্ত করিলাম । 
তডাগা [দির জল জমির] যে দূত পদাথ হয়, হাহা বরক শকে। 

জ্ঞাপন করিব । ফলতঃ ইন্রাজি “ আইম্” ও “ক্সো শকে থে 
ভেদ, আমর? হিম ও বূরফ শব্দে সেষ্ট ভেদ নীট করিলাম । 
ভিমের পর্যযার « নাহার? ও * তষার্ ”$ ইহার অন্যতম শক 

স্বেক্ছামতে ব্যবহৃত হঈটরেক। 



নফির বিবরণ । $ ১ ১ 

পঞ্চদশ গুকরণ। 

হিস-বিলরণ। 

১০০০১২০১৬ রি টি & 
ই যুর উষ্ণতা-বিমরক-প্রুকরণে উক্ত হইরাছে 
টু পৃথিবীর উত্তরস্থ সপ্তম-অক্ষাণ্ স্তান সর্ব্বা- 

৯৮৮৯৫ লগ পেক্ষায় উ্ 5 তাহাহইতে উত্তরশ্দঞ্জিণে 
ক্রমশঃ উঞ্ঠভার হাস হইরা কেন্দ্র-নিকটস্ স্বান অত্যন্ত 
শীতল হয়| তাপমান-যন্ত্রদ্ধারা এ উঞ্কতা-নিরপণের 

উপায়ও তথায় বর্ণিত হইয়াছে | উক্ত যন্ত্রের ৩২ তা- 

পাণ্শ-পরিমিত উষ্ণতায় জল জমিয়] বরফ হয়; এই 

প্রযুক্ত ফে সকল-স্থানে গ্রীষের পরিমীণ ৩* তাপাণ্শ 
বা তন্ন, তথায় জল বরফরূপে পরিণত থাকে । হিম- 

কেন্দ্রের সন্নিকটের উষ্ণতা ৩২ তাপাণ্শহইতে অনেক 

নুন; তত্রত্য কোন ২ স্থানে গ্রীঞ্ককালেও এ সঙ্খ্য। 
অভিক্রম করে নাঃ তৎ্তাবছ স্বানে তরল জল দুক্ি- 

গোচর হওয়। কচিনঃ লমস্ত জল বার মাস বরকর্ধপ 

ধারণ করিয়া! আছে। তথায় শিশির ও বুহতু্প্রলি 
বর্তে নীহার পড়ির়। থাকে । অপর যে সকল স্থানে 

গ্রীষ্ুকীলে যথানিরমে গ্রীষ্ম হইরা শীতকালে বাবু ৩২ 

তাপাণ্শ অপেক্ষায় শীতল হয়, তথায় জল শীতকালে 

বরফ কপ ধারণ করুত গ্রীষ্মে দববীভূত হইয়া] যায় | সম- 

মণ্ডলের অনেক স্থানে ও হিমসগুলের সব্দরত্রে এই ঘটনা 

ঘটিরা থাকে । সমম্গুলের কোন ২» স্থানে শীতকালের 

দ্বুই চারি দিন সাত্র ৩২ তাপা*শ-পধ্যভ্ত উষ্ণত1 হইয়া 

ক 



১১২. প্রাকৃত ভূগোল । 

থাকে, তথায় বর্ষে এ অল্লকাল মাত্র জল জমিয়। থাকে। 

গ্ীফুমণ্ডলে শীতের লাহব, তথ] জল জসিবার অসন্ভতারনা | 

কলিকাতায় অত্যন্ত শীতের সসয়েও বাধূর উষ্ততা ৫০ 

তাপাণশের ন্যন হয় না, সুতরাণ্" এখানে কদাপি 

তুষার নিপতিত হয়ু না, এব”. জল জমিয়া বরফ রূপ 

ধারণ করে না * | 
পৃথিবীর উন্তরস্থ সন্তস আন্কণা"শের উভয়-পার্ছে 

ক্রমশঃ যে প্রকার শীতের বুদ্ধি হয়, লসভমিহইতে উউদ্দ- 

দেশেও সেই প্রুকার শৈত্যাপিক্য বোধ হয়; ফলতঃ 

প্রাকত-ধর্থাবিষয়ে গ্রীফুমগ্ডলস্থৃ-পব্ধতের মলভাগ গ্রীষ্ম 
মগ্ডলরৎ্, তদুর্দে কিরদণশ সমমগ্ডলব্, ও তদৃষ্থে হিম 

মণ্ডলব | শন্যাদুঃৎপন্তি, নাহার-পতন, কায়িক-সৌষ্ঠব, 
প্রভৃতি বিষয়ে পৃথিবীর সগুল-ভেদে যে প্রকার ভেদ 

হর, পর্বতের উচ্চতানুসারেও নেই হকার ভেদ ঘটিয়া 
থাকে । গ্রীকুমগ্ডলস্থবপব্ধতের মুলভাগে বরফ জমে না, 

তদৃর্থে শীতকালে তৃবার পড়ে, গ্রীঝে তুষার বা বরফ 

থাকে না; তদুদ্দে পর্ধভাগুভাগে চিরকাল তৃষার ও 

"বয়স্ক বর্তমান থাকে | নমসগ্ডলস্ৃ-পর্্থতের সুলভাগ 
সমমগুলব, তূদ্ধে তুমারঃ হিমমণুলস্থৃ-পর্তের সর্বত্রই 
হিমবিশিষ্ট | কুমেরুনর্ষে ইরিবস্-নামক দশ-সহসু-হস্ত- 

উচ্চ এক আগের পব্ধত আছে, তাহা মধ্যে ২ দ্ুবীভূত 

* ছগলা-প্রদেশে অগভার-মৃৎপাত্রে জল রাশিরা শাঙধালে 

বরফ প্রস্থ করার রীতি ছিল) কিন্ছু তাহাতে আমাদিগের উক্রর 

কোন বিরোধ তইবে না; কারণ এ বরফ প্রস্ছত করণের প্রথা! 

স্বতন্ত্র; বারর শীভতা তাহার প্রধান কারণ নছে। 
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পুস্তর ভয়ানক-বেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, ও দিবা" 

রাত্রি ধুম উদ্লীরণ করিতেছে; অথচ তাহার স্থাঙ্গ 
অতিস্কুল হিমশিলার মণ্ডিত, কুত্রাপি এক মুষ্টি মাত্র 
মৃন্তিকাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

পূর্র-বর্ণনানুলারে বোধ হইতে পারে যে গ্রীষুমগুলস্ 

পর্বত সাত্রেতেই তিন মগুলের প্রাকৃতপন্ঘ্ম প্রত্যক্ষ হই- 

বে, কিন্তু তাহ ষথার্থ নহে। যে সকল পর্্ত অত্যন্ত 

উচ্চ তাহাতেই এ ঘটন। দৃষ্টিগোচর হর, নিমু পর্বতে 
তাহ? অনুভূত হয় না। ফলতঃ নিরক্ষবৃত্তের নিকটহইতে 
কেন্দ্রু-পর্ধ্যন্ত যেমন ক্রমশঃ উষ্ণতার হান হয় পব্ৰতের 
উচ্চতানুলারে সেই সত ক্রমশঃ উত্তাপেরও লাঘব হইয়া 

থাকে। হিমালর-পব্ধতের ৪--৫ লহসু-হস্তোদ্থ পর্যন্ত 
তুষার দু্ট হর না, এব” তথাকার শীতও সমভূমির শীতের 
তুল্য; তদৃছ্ছে ক্রমশঃ শীতের ও তুষারের বুদ্ধি আছে, দশ” 
সহন্-হস্ত-উচ্চ-স্থানে বষের ৮1৯ মান শীত ও নাহার 

থাকে, তদৃদ্ডে আরও শীতের বৃদ্ধি হইয়া দ্বাদশ-সহসু-হস্ত 
উচ্চ স্থানে শীত বা মাহারের বিশ্রাম হয় না, তৎস্থান 
অবধি হিমালয়ের অগ্ুভাগ-পর্ঘ্যন্ত সর্বত্র চিবুক 
নীহারাবৃত থাকে, গিরিরাজ এ শুরু টোপর কদাপি 

চুযুত হন না। অপর মনুষ্যমস্তকে টোপর্ ধারণ করিলে 

যে গ্রুকারে সম্ভক ও টোপরের মিলন স্থানে টোপরের 

সীমা জ্ঞাপক রেখা অনুভূত হয়, তেমনি এ গিরিশিখরে ও 
চিরনীহারের সামানিরূপক রেখা নিদ্দিউ আছে; গ্রীষ্ম 

কালে সেই ব্রেখার নিমু-স্থানস্থ সকল নাহার গলিয় 
যায়, কিন্ত নেই রেখার উর্ধস্থ নীহার বিকৃত হয় ন1। 



৯১১৪ প্রাকৃহ-ভুগোল। 

এ রেখাকে “চিরনীহার-পীমা” শব্দে কহি। পৃথি- 
বীর মগ্ডুলভেদে ও পব্দতভেদে এ সীমার স্বানভেদ হইয়া 
থাঁকে। হিমালয়-পব্রতের দক্ষিণ ভাগে এ সীম। দ্বাদশ 

নহলু হস্ত উচ্চে ও উত্তর ভাগে চতুর্দঘশ সহসু হস্ত উর্দছে 
অবস্থিত। আল্পন্-পব্ষধতে তাহা? নব সহনসগু হস্ক উচ্চে ও 
উরাল্-পর্তে পঞ্চ সহসু হম্য উচ্চে স্থিত। পূর্বোক্ত 
ইরিবস্ পন্দতের মূলেই এ চিরনীহার লীমা স্থিত আছে। 

পুস্তাবিত চিরনীহারনীমার নিস চিরনীহারের বাহুসম্বরূপ 
কোন ২ স্কানে বৃহদাকার নীহারের রাশি লঙ্বমান হইয়া 
থাকে ; তাহা! চিরনাহারবৎ বার মাস দৃঢ় থাকে, কদাপি 

দ্রব হয় না| এ লম্বমান নাহারবাহর ইন্াজি নাম 

“গ্লাসিয়রূ” | বঙ্গভামার তাহাকে "চিরনাহারবাহ”” শব্দে 
বিধান করিব। পব্দতের ক্ষুদু উপত্যকা মধ্যে বা দুই 

গগ্ডুশৈলের মপ্যস্থ নিমু স্থানেই প্রস্তাবিত চিরণীহার- 
বাহু বর্তমান থাকে, সুভরাণ এ নিমু স্থানের আকা- 

রানুসারে চিরনাহারবাহুর আকৃতির ভেদ হয়। কোন 

চিব্রনীহারবাহু অগুাকার, কেহ দীর্ঘ্নদীবৎ, কেহ বা 
স্ডুগীব্থ | এই সব্দপ্ুকীর চিরনাহারবাহুর উপরিভাগ 

বন্তুল, এব ক্রমাগত ভাহা অগ্রবস্তাঁ হঈতেছে। গ্রাফ 
কালে এ গতদ্বারা প্রত্যহ চিরনাহারবাহ ২৩ হস্ত 
অগ্রুনর হয়। শীতকালে এ গাতির কিঞ্চিৎ হান হয়: 

কিন্তু কদাপি বিরাম হয় না। পরন্ত কোন ২ চির- 
মাহারবাহু ক্রমশঃ হৃত্ব হইয়] লুপ্ত হইয়াছে, বশেষতঃ 
মে লকল চিরনাহারবাহু অধিক ঢালু স্থানে স্থিত তাহা 

শ্ীঘু বিনষ্ট হয়ু। পর্তপার্খব অত্যন্ত ঢালু হইলে তা- 



কফির বিকরণ। ১১৫ 

হাতে চিরনীহারবাহু তিষ্িতে” পারে না। এই পুযুক্ত 
দক্ষিণ আমসরিকার আন্দিস্ পর্ষতে, আশিয়ার কৃকস্বস্শ 

পর্দতে, আল্তাই পর্ধতে ও উর্ধাল পর্বতে চিরনীহার- 
বাহু নাই | হিমালয়ের দক্ষিণপার্থখেত কোন চিরনী- 

হারবাহ দৃক্ট হয় না| পরন্ত তাহার পশ্চিম ও উত্তর 
পার্খশে অনেক চিরনীহারবাহ বর্তমান আছে; কাশ্মীর 
প্রদেশে আরিগ্ডো-গ্রামের নিকটে বীণ সাহেৰ এক বুহৎ 
চিরনীহার্বাহ দেখিয়াছিলেন। তাহা প্রায় অর্থ ক্রোশ 

গুশস্ত এব”. শত পদ উচ্চ। 

উপরে উক্ত হইল মে অত্যন্ত ঢালু স্থানে চিরনীহার- 

বাহ থাকে নাঃ তৎকারণ শীতকালে তৎ্স্থানে যে সকল 
নাহার লঙ্গহীত হয়, গ্রীযের গ্রাদুর্ভাবে তাহার মূল- 
ভাগ দূৰ হইরা এ নাহারপিও স্বস্থান হইতে উপত্যকা- 
মধ্যে আমির পড়ে। এই প্রযুক্ত পার্বত্য পথ বা সঙ্কীণ 
উপত্যকা দির ভুমণ কর] অত্যন্ত ভরস্কর; তৎস্থানে 
বায়ুর যাতায়াত প্রায় থাকে না, পকলই স্তব্ধভাবে 

আছে; এ পথ দিয়া গমন্নময়ে শব্ধ বা গোলযোগ 

কর] নিষিদ্ধ, কারণ তদ্বারা পতনোন্মুথ হিসশুলুএডল' 
শিখরাগ্রহইতে ছিম্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ শব্ধকারিদিগের 

মন্তকোপরি নিপতিত হয়| সামান্য লোকে এই ঘটনাকে 
দানবকীর্র্ি বলিয়। বর্ণন করিয়া থাকে। কিপ্ব্দন্তী 

আছে কাঙ্গরা-দেশীয় এক জন র্লাজপুক্র মহীপাল 
পঞ্চ সহস্ স্বজাতীয় অকুতোভয়-যোদ্ধা সমভিব্যাহারে 

কাশ্মীর-দেশের পার্থ পাঠানদিগের দমনার্থে যুদ্ধযাত্রা 
করিয়। পথি মধ্যে হিন্দুকুশ-পব্ধতের এক গিরিশসঙ্ক- 
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টের দ্বারে উপনীত হঈলৈন। তথায় তাহাকে লোকে 

কহিল যে এ গিরি-সঙ্কট এক জন দানবের অধীন; 
তাহার সম্মান রুক্ষ) করত নিষ্তন্বভাবে এ পার্থত্যপঞ্থ- 
দিয়া গমন করাই ভদ্র, নচেৎ এ দানব পর্র্তাকার- 
বুহৎ-হিসশিলা-প্ুক্ষেপ-পুর্বক সকলকে বিন করি- 

বেক | তিনি কহিলেন, “আমি রাজপুত্র, স্বয়". দেবতা, 

আমি কোন্ দানবের ভয় করিব? রাজপুত্রশরীরে 

ভয় পদার্থ কদাপি বর্বে না, এব”. আমিও জাতিধর্ম 
ন্ট করিবার পাত্র নহি |” অপর এ অভিপ্রায়ানুলারে 

তোপ ও ডঙ্কাধ্বনি কারতে ২ তিনি পাব্বত্যপথ প্রবেশ 

করিলেন, এব". অনতিবিলঙ্থে হিমশিলার পতনে সৈন্য 
তন্মধ্যে প্রোথিত রুহিলেন, এক ব্যক্তিও প্রুত্যাগমন করত 

তদ্বার্। কহিতে জীবিত রহিল না| এই ঘটনাহইতে 

পুস্তাবিত পর্বতের নাম " হিন্দুকুশ ” অর্ধাৎ হিন্ধৃহন্তা হই- 

য়াছে। ভিব্বত-্দেশীয় পান্বত্যপথে এই প্রকার ঘটন। 

সব্রদা ঘটিয়া থাকেঃ এব তত্রত্য লোকেরা তদ্বার 
দানবের আস্ডিজ্ব প্ুমাণ করে ; বন্ত্রতঃ পতনোনুখখ হিম” 

-হিভ্রঃ্ল্কল শব্দের বেগে কর্সিত হইয়াই পড়িয়া থাকে। 
কোন ২ স্থানে এই পতনশীল হিমশিলার এক ২ 

খণ্ড দুই তিন সহসূ হস্ত বৃহৎ হইয়া থাকে, এব”, তাহার 

পতন-সময়ে পথি মধ্যে পব্বতশিখরাদি যাহ কিছু 
উপস্থিত থাকে, তৎসনুদায় ভপ্র হইয়া] পড়ে এব৭ তৎ- 

সময়ে ভয়ঙ্কর বজবৎ শব্দ হইতে থাকে। 



কষ্টির বিবরণ ১১৭ 

দেশভেদে উদ্ভিজ্জ-ভেদ । 
চর রর 

রং নী বন্তুরু ভাটা বিলের ফলদায়িনী| এ 

হি, বই বন্ুর প্রুতি দক্টিপাতমাত্র তাহার আনু 

কম্নার কত বিম্মঘ্ঙ্গনক প্ুমাণ প্রুতীত হয়! জীবের 

আশহার্-নিমিন্ত ভিনি ব্মুন্ধরাকে কি আশ্চধ্য উৎ্পাদন- 

ক্গসনভা প্রদান করিরাছেন ! এ ক্ষস্তা-প্ুলাদে কত কোটিশঃ 

ভরুলহাদি প্রত্যহ উত্পন্ন হইতেছে যে স্থানে নয়ন- 

নিক্ষেপ করা যায় তথায় উদ্ভিজ্জ-পদার্থের দৃষ্টি হয়। 
গীষ্-সগুলের উত্তপ্তবারুহইতে হিম-মগুলের চিরনাহার- 

পর্য্যন্ত, তথা সমুদ্রের লোক-পুসিদ্ধ অতলঙ্পর্শ-গভ- 

হইতে, অতুযচ্চ পন্দতের শিখরাগুপর্যযন্ত, কোন স্থানে 

তরুলতাদির অভাব নাউ | মেলিল্-দ্বীপে, যথায় বর্ষের 

দশ মাস ভর্বানকশীতের প্রাদুভাব থাকে এব০ যত্রত্য 

বায়ব্য-উষ্ণভার বার্ষিক গড় তাপা”্শমাত্র, তথায়ও 
তণ, শৈবাল, মাদা, গোলাল। প্রভৃতি অনেক তরু দৃষ্ট 

হউয়াছে। কাণন্তান্ পারি তথার এক  সপৃষ্পু নপক 
কুলস্ তরু দেখিয়াছিলেন | হঠাৎ বোধ হইতে পারে 

যে ক ০০০7988 কোন উদ্ভিজ্জ-পদার্থ 
॥ কিন্তু মে জুম মাত্রঃ লোম্পুরু সাহেব লপ্গুমীণ 

ক যে চিরনীহারের উপরে এক প্ুকার অতি 

সৃহ্ম শৈবাল জন্মিয়া থাকে, সামান্য-নয়নে তাহ প্রত্যক্ষ 

হর না, কিন্তু এ নাহার দাবিত কাঁরলে তাহ) রঃ 

বর্ণব বক্ত হয়। 



১১৮ প্রাকু*-ভুগোল। 

জ্যোতির অভাবে তক্রুলতাদির অত্যন্তাভাৰ হয় ন1; 
খনি ও প্তহার মপ্যে নান। প্ুকার ছত্রক (কোড়ক।) ব্যা- 
ন্গের ছাতা) শ্রেণীজাত পদার্থ জন্মিয়া থাকে । দক্ষিণ 
অমরিকার কুমানা-প্ুদেশে কারিপ্প্হার মধ্যে তদ্বার” 

হইতে সহম্বাধিক হস্য অন্তরে হঙ্বোল্ডট সাহেব ১11০ 

হস্ত উচ্চ কতকপ্তলি তরু দেখিয়াছিলেন, রশ্মযভাবে তা- 

হার পত্র-্নকল শ্রক্রুনণ হইয়াছিল, এব". অবরবেরও 

অন্যথা হইরাছিল, কিন্ত ভাহার উদ্ভেদিকা শক্তির বিশেষ 

হানি হয় নাই | জল-মপ্যে লতাদি জন্মিতে সকলেই 

দেখিয়াছেন, পরন্ভ ইহ] অতি আশ্চর্য্য ঘে কোন ২ এ 
জলজলতা ভূমিজ অতি বৃহৎ বুহ্ধাপেক্ষায়ও দীর্ঘ। 
আহথ্লান্তিক মহাসমুদ্রের মধ্যভাগে এক প্রকার শৈবাল 
শতাধিক ক্রোশ স্থান ব্যাপয়া আছে) দূরহইতে ভাহা। 
জল প্লাবিত ক্ষেত্রের ন্যায় বোধ হয়! অনেক জলঙজগলতা 
১৫০ হস্ত জলের নিসে মুচারুব্রপে জন্মিতেছে। 

কেবল উষ্ণতার বুক্ষ জন্মিবার হানি হর না। ভা- 
রতবর্ষে আইমলগ-দ্বীপে তথা অন্যত্রে অনেক উষ্ণ" 
»৪০৯ (সীতাকুওড) আছে, যাহার জল এমত উজ্ত €ষ 

তাহ প্পর্শ করিলেই হস্ত দগ্ধ হয়] যার, এব তাঁ- 

হাতে তগুল নিক্ষেপ করিলে শাঘ অন্ন প্রস্তুত হয়; 
অথচ তন্মধ্যে নানাবিধ লতা জন্মিতেছে। গন্ধকের গন্ধেও 

তরুর বিশেষ হানি হয় না| অনেক আগ্রেরপব্রতের 
গন্ধকপৃর্ণগর্ভে কএক পুকার তরু অনায়ামে জন্মিতে 

দেখা গিয়াছে । ফলতঃ গ্রুয়োজনানুরূপ জল পাইলে 
উদ্ভিষ্জ বস্ত্ব সকল স্থানে জন্মিতে পারে; কেধল 



রৃছ্টির ল্নিরণ। ১৬১১ 

জলাভাবেই তাহার উৎপত্তির হানি হয়| সাহারা 
এব. গোবি-মক্রভূসিতে জলের অত্যন্তাভাব; তথায় 

বৃষ্টি, মেঘ, হিম, শিশির কিছুমাত্র দৃূষ্ট হর না; ক্রমাগত 
সারাম্মক উষ্ণ শ্স্ক বারু বহিতেছে, এব” তদ্দারা তত্রত্য 

অপ্রিক্কণাৰৎ বালুকা-সকল সঞ্চালিত হইয়! সকলেরই 
প্রাণ ন“হরণ করিতেছে; জীব বা তরু কিছুই তথায় 

তষ্টিতে পারে নী, সুভরা” তথায় উতন্ভিদুপদার্থমাত্র 
নাই | অত্যন্ত লন্ণবিশিষ্ট দেশেও তরু জন্মে না| পরম্ত 
নবারি বাঞ্ুকাপূরণণ মরুভূমি ও লবণময় দেশ ব্যতীত, 
বো হয়, সব্ধত্রেই উদ্ভিজ্জ-বন্তুর অবস্থিতি আছে । 

পরন্ধ সকল দেশে এক পুকার তরুলভাদি জন্মে না। 

দেশীয়-গ্ুঃকৃত-ধর্ম-পুনঙ্গে উক্ত হইয়ীছে, যে উৎপান্তি- 
বিষয়ে প্রুতে)ক দেশের আবান্তরিক ভেদ আছে; কোন 

দেশে ধান্য, কোথাও গোধম, কোথাও কাসাবা-ফল, 

কোথাও রোটিকা-ফল, কোথাও দ্বাক্ষা, কোথাও খর্জর, 
কোথাও কাওরা, ইত্যাদি দেশভেদে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন 

হয়। পরন্ত কোন এক দেশের দূৰ অনটত্র স্বয়ং উৎপন্ন 

হইতে দেখা যায় নাই | বঙ্গদেশে ধান)ই জীনশ্র্বীরি, 

অথচ হিমপুধান উত্তরদেশে তাহার নাসমাত্রও পুচার 

নাই: স্িরসসূদুস্থ-দ্বীপেও ধান্য প্রাপ্য নহে। সমমগ্ডলে 

দাক্ষা-ফল প্রুচুররূপে জন্ষে, কিন্তু গ্রীষ্মগুলে তাহা 
কুত্রাপি দষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ যে সকল কারণে 
দেশের প্াকৃত-ধঙ্গের ভেদ হর, তাহাতে তত্রত্য বুঙ্ষ- 

লতাদিরও সস্যগ্ ভেদ হইয়া থাকে। 

প্রাবৃত-ধর্মরভেদের প্রধান কারণ উষ্ণতা; সুতরা্, 



৯১২৩ প্রাকৃহ-ভূগাল। 

উষ্ত1 উদ্ভিজ্জ-ভেদেরও গ্ুপান কারণ হইয়াছে। পুর্ষে 
বশিত হইয়াছে, যে ৭ উত্তরাক্ষা"শের উভরপার্খে যে 
প্রকার উষ্ণতার লাঘব হর, সমদ্ু-জলসীমাহইতে উদ্দেও 

উষ্ণতার নেই প্রকার লাঘৰ্ হইয়া থাকে, এব" এ প্ুযুক্ত 

গ্ীযামগুলস্থ উচ্চপব্ধতে সর্দ্-সগ্ডলীয় খভুর সপ্ভোগ করা 
যাইতে পারে। এ উষ্ণতাভেদের আলোচনায় অনায়াসে 
অনুভত হইতে পারে, তদ্বারা ফলপুষ্পাদিরও তদ্রপ 

ভেদ হইবেক. ফলতঃ তাহাই বটে। 

গ্রীষ্ম-মগুলস্থ আগিস্-পব্বতের মুলে কদলী এব” তাল- 
বঙ্গের প্রাদুর্ভাব $ তদৃদ্দভাগে ওক, ফরু, পাইনূ, গ্ুভৃতি 

ইউরোপশ্বগ্ডের উত্তরভাগস্থ বুক্ষ জন্মিরা থাকে। নিরক্ষ- 

বৃত্তের নিকটে পর্বতের ৪ সহলু হস্ নিস্ে ওকৃ-বুক্ষ 
দূ হয় ন]; তাহার জন্মিবার স্থানের উদ্বপীমা ৬৫০০ 

হস্ত। তদুর্দে নানাবিধি দেবদারু (পা ঈন্) শ্রেণীস্থ বৃক্ষের 

ও তৃণের প্রাদুভীব; তদনন্তর ১০,০০০ হৃস্তোদ্ব স্থানে 

কেবল শৈবাল-সাত্র দৃঝ্ট হয়; অন) কোন উদ্ভিজ্ঞ বন্ত 
জন্মে না। 

্পইত।ঙ্গে এই ভিন্ন ২ ভরুলতাদি শ্রেণীরূপে স্থাপিত 

থাকে; কেনেরি-দ্বীপের হেনেরিফ্-পব্তে এই প্ুকারে 

পৃথক ২ পঞ্চ শ্রেণী দৃষ্ট হয়: তাহার প্রথম শ্রেণিতে অঙ্গুর 
ফল; তদৃর্দে দ্বিভীরশ্রেণীতে দারুচীনি-জাতীর রুক্ষ; 

তদৃদ্থে তৃতীয়শ্রেণীতে দেবদারু-জাতীর বুঙ্ষ ঃ তদূদ্থে 
চতুর্থশ্রেণীতে রেতামাশ্নামক এক প্রকার ক্ষুদূু তরু; 

তদৃদ্দে পঞ্চশ্রেণীতে তৃণ। তেনেরিফ্ পব্্ত ৭৫০০৩ 

হস্ত উচ্চ; সুতরা” ইহাতে তৃণ অবধিহই শেষ; ইহার 



৫4 ডাদ্চচ্সাড্ডিদ | ১২১ 

উদ্ভা অধিক হইলে তৃণের উপর লাইকেন্ নামা 
শৈবাল দৃক্ট হইত, এব, তদূদ্থে চিরনাহারস্থ শৈবাল। 

অয়নান্তবুত্তদ্বর-সধ্যস্থ স্বানে উষ্ততার বাধ্ধিক গড় 

অনুসারে বুহ্গাদির গ্রুভিদ হয়ঃ থে পকুল স্থানের উষ্- 

তার বাধষিক গড় তুল্য, সে নকল স্থানের বুক্ষলতাদিও 

তুল্য; যথায় উষ্ণতার বাফিক-গড়ের অন্যথা আছে, 
তথার বৃক্ষাদিরও প্রভেদ হয়| কিন্তু হিমমণ্ডলে এই নিয়- 

মের ব্যতিক্রম দ্ট হইর1 থাকে। তথায় বার্ষিক উ- 

তার পরিবর্তে গ্রীযুকালিক-উঞ্ণতানুলারে বুক্ষাদির প্রু- 
ভেদ হয়| লাপ্লণ্ড-প্ুদেশে এনণ্টেকিস্-স্থানের উঞ্চ- 

তার বার্ষিক গড় ২৭ তাপানশ, এব” তন্নিকটত্ব মা- 

জিরো-দ্বীপের উষ্ণতার বার্ষিক গড় ৩২ ভাপা", অথচ 
এনপ্টেকিস্-দ্বীপে সুদীর্ঘবৃক্ষের বন আছে; এব 
সাজিরে! দ্বীপে পত্রপুষ্পবিহীন অতিক্ষুদূু আগাছ। ভিন্ন 
কিছুই দুষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই ষে গ্রীষ্মকালে 

এনপণ্টেকিস্-পুদেশে যে পুকার উত্তীপ হইয়া থাকে, সা 
জিরো-দ্বীপে তদ্রপ উত্তাপ হর নাঃ এনপ্েকিস-প্রুদেশের 

গ্রীষুকালিক উষ্ণতার গড় ৫৯1০ তাপাদশ, রশ 
জিরো-দ্বীপের গ্রীফমুকী'লিক উষ্ণতার গড় ৪৬৮০ তা- 

পাণ্শ। হিস-মগুলের অত্যন্ত শীতল-স্থানে তরুলতাদির 

বিরল-প্রচার; পরস্ত তথার গ্রীষ্মকালে যত শাীঘু উদ্ভিদ 

পদার্থ জন্মে অন্যত্র তদ্ধপ শাঘু জন্মে না। তথাকার 

উদ্ভিজ্জ-বস্ত প্রাধানতঃ পব্জতের দক্ষিণপাশ্বেই জন্ষিয়। 

থাকে; তত্রত্ত্য বুক্ষাদি অতি ক্ষুদ্বাবয়বী। তত্রত্য উদ্ভিজ্জের 

সধ্যে কএকপুকার শৈবাল, ও আগাছা) কত্রকপ্ুকার 



৯২. & প্রাকৃত-ভূগোল। 

লতা, এবণ ক্ষুদ্র তরুই প্ুধানঃ অন্য কিছুই জন্মে ন1) 

কেবল লাপ্লগু-দেশে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা আছে ; 

তথায় র্রাই-নাস্ক শস্য এব. কএকপ্ুকার সিম-ধম্থিকি 

শলযও * উৎ্পন্ধ হইর। থাকে। 

সমমণ্ডলের অত্যন্তশীতলভাগে দেবদা রুশ্রেণীস্ক বুহ্ষেরই 

বাহুল্য; তদনন্তর ওকু্, এল্ম ও বাঁচ, বুক্ছ জন্মে; তদনন্তর 

লেদারু, বাউ এব, কাকু বুক্ষ; শেষোক্ত-স্কানেপাতি নাগ- 
রঙ্গ পুভৃতি উত্ত তম নিষ্বু এবং ডূম্বরেরও প্রাদূভীৰ আছে। 

৩০ অবধি ৫০ আন্গুশ-পর্যন্ত-স্থান দ্বাঙ্গার জন্মভূমি ; 
এব. গোধুম তথাকার প্রুধান খাদ্য; পরুন্ত গরোধুম উত্তর- 

দক্ষিণে ৬০ আন্ষাণশ-পধ্যন্ত বিসৃত আছে। 
উদ্ভিজ্ঞ-বস্থর পুরান আকর গ্ীষ্মমগুল; তথায় ধান্য, 

ঈন্ফু, আমু, কাওরা, নারিকেল খজ্জর, দারুচীনি, জয়ত্রি, 

সরিচ, কর্পর পুভৃতি বিবিধ উপাদেয় দূব্য উৎপন্ন হইয়! 

মনুষ্যের সুখ-সপ্বব্দ্ছন করিতেছে । তথার কোন রুক্ষ সুপেয় 
বারি-প্ুদান-পুর্ষক পিপাসুর তৃষ্া-নিবারণ করিতেছে ; 

কোন বুঙ্ষ পুফ্টিজনক-শক্য-প্রুদান-পুরঃসর ক্ষুধার শান্তি 

ক্িেচছে 2 কোন বৃক্ষ মপুর-ফলদ্বার1 রন] সন্তুপ্ত করি- 

তেছে; কোন তরু কমনীয় পুফ্পদ্বারা নরনেন্দ্রিয়ের-কেহ 
বা লুগন্ধদ্বারা হ্বাণেন্দিয়ের_ স্বার্থ সাধন করিতেছে। 
অফরিকা-প্রুদেশে, কদলা-বুন্গানুরূপ একপুকার বৃক্ষ 

আছে, “রর কাগ ছিদ্রিত করিলে অনায়াসে এক- 
৮ পি রদ ৪ শাশিশশশি তিশা শপ শশী পপ উপনপা পাপা সপ পপ 

"যে সকল রক্ষের য ফল লিমের ন্যায় টিভি ভাচ্চাকে «সিম. 

ধঙ্সিক শানে কহি। মউরশ্টি, সিম, আর হর দাল, গিলা প্রভৃতি 

ফলোৎ্পাদন্চ বুহ্ধণ এই শেখাতে নিণতি আছে। 



উদ্মিচজন্ডোদ | এ২৩) 

ঘটীপরিমিত সুস্বাদু জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষি- 

শাঁমরিকানর্ অপর একপ্রকার রুক্ষ আছে, তাহা দে- 

খিতে বটরুক্ষবৎ; তাহার পাত্রনকল পশ্ত চর্ষ্মের ন্যার 

স্থুলঃ প্ুস্থরোপরি তাহার জন্ম, এব”, তাহার নিকটে 

অন্য. কোন বুক্ষ দৃঙ্িগোচর হয় না। গ্রীষকালে ক্রঘা- 

গত বহুমাসের অনারৃষ্ঠিতে তাহার শাখা-সকল শুষ্ক 
কাঞ্চ-প্রারহ বোধ হয়, অথচ তাহার কাণ্ডে ছিদ্ু 

করিলে তদ্বারা প্ুঢুরপরিসাণে একপ্রকার দুগ্ধ নির্গত 

হয়; তাহা পুর্টিজনক ও সুস্বাদু, এব” দেখিতে বটদুগ্ধের 

তল্য। উক্ত-স্থানের কাফরিরা এই বুক্ষকে " গাভী- 

রুক্ষ” কহে, এব. অনেকে প্রত্যহ প্রাতে পাত্র লইরা! 

এ দুগ্ধীহরণার্থে যাত্রা করিরা থাকে । এই মগুলে 

মম ও হিম মণ্ডলের বৃক্ষ লতাদিও দুষ্পাপ্য নহে; তত্রত্য 

উচ্চপর্জতে তন্তাবৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়! যায়। সব্দা- 

পেক্ষায় দীর্ঘ__সর্বাপেঙ্গার স্কুল__সর্ধাপেক্ষায় সুন্দর 

নর্তোৎকুষট পণবিশিষ্ট-_উদ্ভিজ্জ বন্ত যাদৃশ প্রাচূর্ষে। এই 

সগুলে জন্মিরা গাকে, তাদশ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর 

হয় না। এপ হতাউিলি 

উন্ভিজ্জ-বিদ্যা-বিশীরদ মহাশয়ের] অনুমান করেন, 

পৃথিবীতে দুই লক্ষ জাতীয় বৃহ্ধ আছে; তন্মধ্যে তা- 

হার প্রায়ঃ এক লক্ষ জাতীয় বৃক্ষের বর্ণন করিয়াছেন। 

এ লক্ষ তরু ৮৯৩৫ শ্রেণীতে বিভক্ত, এব”. তাহার 

প্রারঃ অর্থাশ গ্রীযুমগ্ডলে স্থিত। 

পুনঃ ২ উক্ত হইয়াছে, দেশভেদে বৃক্ষাদির প্রুভেছ 

হয়ঃ কিন্তু ইহা আরণ রাখা কর্তৃব্য যে এ দেশ-শকে 



৯২৪ প্রকত-ভূুগোল। 

লোক ব্যবহারসিদ্ধ দেশের উল্লেখ হর নাই; গ্রাকৃতশ্ধর্ম- 
ভেদে যে সকল স্থানের পার্থক্য আছে, তাহাই আসা 
দিগের উদ্দেশ্য | শোসুর-নামা এক জন গুসিদ্ধ উদ্ভিদ্বেত্তা 

এই বিময়ে ভূমনিরাকরণার্থে সমস্ত-পৃথিবীকে ২৫ উদ্ডি- 

জ্জপুদেশে বিভাগ করেন | এ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণ আছে; দৃষ্টিমাত্রেই তাহা গুত্যক্ষ হয়। ফে 
ব্যক্তি অনেক বন-ভুমণ করিয়াছে সে কোন এক বিশেষ 

বন দেখিবাঘাত্র কহিচত পারে; “এই বনের লক্ষণ অনুক- 

দেশের বনের তুল্য? । এ লক্ষণ কোন এক বিশেষ 

বৃক্ষের বাছুল্যেই ঘটিয়! থাকে। ভারতবর্ষের সসুদু- 
নিকটে নারিকেল তাঁল ও খজ্জরের আধিক্য; মধ্য- 

দেশে আমের বাহুল্য । মেয়েন্নামা এক সাহেৰ 
দেশীয়-উদ্ভিজ্জলক্ষণ বি০শতিগ্রুকীরে বিভক্ত করিনা 

ছেন | তাহার বণনানুনারে কোন দেশ তৃণকহুল, 

অর্থাৎ তথার প্রান্যাদি ভূণ বা ব”শের আধিক্য আছে। 

কেন দেশ কদলী-ব্ভল ; অর্থাৎ তথায় কদলী আদা 

হরিদ্বা আরোরূট প্রভৃতি বুক্ষের আধিক্য আছে। 
ফেপনস্্যেশ কেরা-বহুলঃ কোন দেশ আনারস-বহুল ; 
কোন দেশ ঘৃতকুমারী-বহুলং কোন দেশ তাল- 

বুল; কোন দেশ সাদাশ্বহুল।ঃ কোন দেশ বাবলা- 
বহুল। ইত্যাদি। 

দেশ-ভেদে পুফ্পলভাবুহ্গাদির ঘে রূপ ভেদ হইয়া থাকে, 
শাদ্য-দুব্যাদিরও তদনুরূপ প্ুভেদ অবশ্যই সম্ভবে। সুমেকু- 
মগ্ডলীন স্বীনের মনুষ্যবর্গের পুধান খাদ্য-দুব্য রাইশনীমক 

শস্য; তথার ধান্যাদি কিছুই জন্মে না| তৎপার্থে গোধুম 3 



উচ্িজ্জন্ডেদ । ১২৫ 

স্কান্স-দেশের দক্ষিণপর্ষ্যন্ত সর্বত্র তাহাই মনুষ্যের জীব- 
নাবলস্থন। উক্ত স্বানের দক্ষিণে গোধূমের অপ্রযাপ্তি হয় না, 
পরন্ত ফান্ন-দেশের দর্ষিণভাগহইতে অয়নান্তবুত্ত-পর্ধ্যন্ত- 
স্থানে গোপুম মনুষ্যের একসীত্র খীদ্য নহে; ঘৰ, ভূউী, যই 

(ওট) এব ধান্যও তথায় নৃবর্গের খাদ/সধ্যে প্ুধানরূপে 

গণ্য । এই সীমার দক্ষিণে দঙ্গিণার়নান্ত-বুন্ত-পর্ষ7ন্ত সমস্ত 
স্বান ধান্যের আলয়; তথায় অন্যান্যপুকার শল্য হইয়। 

থাকে: পরন্ত ধান্যই তথাকার পুধান খাদ্য ঃ সকলেই 
তদবল্ম্বনে দেহধারণ করে। ইক্ষু, কাওয়া, নারিকেল, 

খভ্ভর, আমুদি দুব্যও এই মণ্ডলের পদার্থ ; এতভিন্ন অন্যত্র 
তাহা উত্তমরূপে জন্মে না। এল, লবঙ্গ, দাকুচীনি, জায়ফল. 
মরিচ, কপ্পূররাদি সুন্ধ-দুব্য ও মশালাসকল আসিয়া 
খতণ্ডুর দক্ষিণ-ভাগে নিরক্ষ-বুন্তের নিকটে বিশেষতঃ 

ভারত-সমুদ্রের উত্তরাঞ্চলস্থ-দীপব্যহে জন্মিরা থাকে; 
তদন্যব্র কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। দছ্িণাঁমরিকায় এব 
তন্গিকটস্ত কোন ২ দ্বীপে কোকোয়া-নামক এক গ্রুকার 

শ্ষ্কু ফল জন্মে, তাহাও অনেকের জীবনাবলম্বন »টেঃ 

পরন্তড তাহ] ধান্যগোধুসাদির সহিত তুলনার য়োগয্লিহে। 
জীবনাবলস্থনের মধ্যে ধান্যই প্ুধাঁন, তদনন্তর গোধুস, 
তদনন্তর যব, তৎপশ্চাৎ্থ ভূউী, তৎ্পশ্চাৎ রাই, তৎপ* 

শ্চাৎ কোকোয়া এব তদনন্তর সাণ্তি। 

হিমালয়ের দৃক্ষিণপার্্হইতে চীন-দেশের শেষসীমা 
পর্যন্ত লর্থরত্র চা-পত্রের দেশ, তৎমীমার বহির্ভীগে চা 

জন্মে না। 

রৃক্ষদিগের জন্মস্কান-বিষয়ে যাহা কিছু উক্ত হইল 



১২৬ প্রাকৃত'ভুগোল । 

তাহা কেবল তদীয়-স্বভাব-নিদ্ধ-ধর্ম-জ্ঞাপক; মনুষ্যকর্তৃক 
তাহাদের পুতিপালন-বিময়ের কোন উদ্দেশ তাহাতে নাই। 
এতদ্গুন্বোক্ত-পীমার বহির্ভীগে অনেক স্থানে ধান্যের 
চাষ আছে, গ্রীযুমণ্ডলের কদলা-রুগ্ষ ই*লগ্ডে অনে- 
কের উদ্যানে সুপ্াপ্য, এব শীতগুধানদেশের পাইন 
জাতীয় রুক্ষ গীষুমগ্ডলে অপ্রাপ্য নহে; পরন্ত তৎ্তাব্থ 

মনুষ্যকতৃক রোপিত হইয়াছে; এ সকল বিভিন্ন স্থান 

প্রস্তাবিত বুক্ষ-নকলের স্বভাবসিদ্ধ জন্মভূমি নহে। 
কতকপ্তলিন উদ্ভিদ-্পদার্থ একমাত্র দেশে বর্তমান 

আছে, অন্যত্র কুত্রাপি তাহার প্রাপ্তি হর না। কোন ও- 

লিন অতিদূরস্থ দুই দেশে প্রাপ্য, তন্মধ্যস্থ অন্য দেশে 
প্রাপ্য নহে; অপর কতকণ্তলিন তিন চারি দেশে প্রাপ্য, 
অপর কতক গ্তলিন পৃথিবীর সকলস্ানে পাওর। যাঁয়। এই 

একদেশজায়মান, দ্বিদেশজায়মান, বা! বহুদেশজায়সান 
বুঙ্ষবর্গ কি প্ুুকারে ভূম্গলে বিস্কৃত হইয়াছে পদার্থ 
বিদ্যাবিশারদ মহাশয়ের! এতদ্বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক 
করিয়া! তিন সত প্রচরিত করিয়াছেন | লিনিয়ন সাহেৰ 

অনুজ্গীল জ্রন, ফে আদৌ পৃথিবীর কোন এক দেশে 
সমস্ত প্রাণী ও রৃক্ষবর্গের সৃষ্টি হয়ঃ তথাহইতে ক্র- 
মশঃ ভূমগুলের সন্ধত্রে তাহাদের বিস্তৃতি হইয়া! আশ 
সিতেছে। তাহার মতানুলারে এ অজ্ঞাত-দেশ গ্রীষ্- 
মগ্ডলস্থৃ; তাহার মধ্যে এক অত্যুচ্চ পন্রত আছে। 
সেই পর্বতের মুলব্ধি-অগ্ুপর্ষ্যন্ত উষ্ণতার প্রুভেদে 
স্তরে ২ পুথমস্ষ লমস্ত পদার্থ সন্স্থাপিত হর; পরে 
বায়ু জলস্োতঃ এব, প্রাণিদিগের সাহায্যে তাহা! 
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স্থানান্তরিত হইয়! পৃথ্থী ব্যাপিয়াছে। কোন ২ পণ্ডি" 
তেরা কহেন, পুথমতঃ প্রত্যেকজাতীয় বৃক্ষ অনেক 

স্থানে এক কালে জন্মিয়াছিল ; পরে এ একাধিক 
আকরহইতে অন্/ত্রে বিস্তৃত হয়। অপরে কহেন যে 

ফে.স্ানে যে রূপ মৃত্তিকা ও জল ও উদ্ণতা তথায় 
তদনুরূপ বুঙ্গাদি জন্মিয়। ভূসগুলের সর্বাশ এককালে 
তরুলতাদিতে সমাকীর্ণ করিরাছে।; এক ২ স্থানে এক ২ 
জাতীয় বুক্ষ জন্মিরা পরে বিষ্তত হর নাই। এই বিষ 

য়ের অনুসন্ধান তাদৃশ ফলদারী নহে, পরন্ত দ্বিতীয়-মত- 

পোবণার্থে যে সকল প্রুমাণ পুযুক্ত হঈয়। থাকে, তাহার 

কিঞ্চিৎ লেখার পাঠকদিগের সন্তৃপ্তি হইতে পারে। 

যে সকল উদ্ভিজ্জ-পদার্থের অবয়ৰ অতিনামান্য এবঞ 
অসস্পুর্ণ-অজ্-পুত্যঙ্গবিশিষ্ট তত্তাবৎ পৃথীর অনেক স্থানে 
ব্যাপ্ত আছে । অব্যক্ত পুষ্পক * উন্ভিজ্জ-নকল, অর্থীৎ 

শৈবাল কোড়ক (ছত্রক) প্রভৃতি বস্তু ভূমগ্ুলের অনেক 
স্কানে তুল্য । অস্ত্রেলিয়া-দ্বীপে যে সকল লাইকেন্-নাম! 
শৈবাল দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকা”্শ বিলাতে সুরা 

প্য। অপর ফরণ-তরুর যে একশত-জতি ধার 

পুচরিত আছে, তন্মধ্যে ২৮ প্রকার তরু পৃথিবীর অন্যত্রে 
অনায়াসে পাওয়া যাঁর । 

* স্মস্ত উদ্চিজ্জবগরকে দুই অশ্পশে বিভাগ কর] যায়? প্রথম, 

যাহাদিগের পু্প অনায়াসে দুষ্ট হয়) যথা, আমু বকুলাদি; 

দ্বিতীয় যাহাদের পৃথ্প দুষথিগোচর হয় না, যথা, শৈবালাদি । 
এ প্রথমাশের নাম “ব্যক্রপঞ্ষক ৮”, ও দ্বিতীয়ের নাম 
“ অব্যক্তপঞ্পক £। 



৯২৮ প্রাকুহ-ভুগোল। 

এফ পত্রোত্পত্তিক * বুহ্চ বহুপ্রুদেশ ব্যাপিয়' 
আছে । তৃণাদি ইউরোপ ও অকস্ত্রেলিয়ার প্রায়ই তুল্য। 

মার্কিন এবপ্ ইউরোপ খণ্ডে তৃণ-বিষয়ে তুল্যতা আছে; 

ফলতঃ তৃণ গ্রারঃ কৌড়কের (ছত্রকের) তৃল্য সব্ধত্র- 
ব্যাপি । রৌণ্"নাম! এক জন উদ্ভিজ্জবেন্তা অস্ত্রেলিয়া- 

প্রদেশে ৪০০ জাতীর অব্যক্তপুষ্পক বুহ্ধ,৮৬০ জাতীর 

একপব্রোখপন্তিক রুক্ষ, এব্" ২৯০০ জাতীয় দ্বিপক্রোৎ” 

পন্তিক বৃক্ষ দেশ্িয়াছিলেন। এ ভকুনকলের মধ্যে ১২৩ 
পুকার অব্যক্তপুষ্পক বুক বিলাতে স্বতঃ জন্মিয়া থাকে; 
৮৬০ জাতীর একপত্রোৎপন্তিক বুক্ষের মধ্যে ৩০ টি জাতি 
বিলাতে গ্ৰাপ্য, এব” ২৯০০ জাতীর দ্বিপত্রোৎ্পত্তিক 
বৃক্ষের কেবল ১৫ টি জাতি বিলাতে দৃষ্ট হর ; অপর সকল- 
গলি অস্ত্রেলিয় দ্বীপে স্বতঃ সিদ্ধ। দক্ষিণামরিকার মধ্য 
ভাগে যে নকল দ্বিপত্রোৎ্পত্তিক বৃক্ষ গাছে, তৎ্সমুদবায়ই 
তদ্দেশ-ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় ন1| অফরিকার 
মধ্যভাগের তরু-সকলও তদনুরূপ। শেষোক্তদেশের 

পূর্ব-তটে যে সকল বুহ্ছধ আছে তাহা! ভারতবষের 
দক্ষিপ-তক্রেও সুপ্াপ্যঃ দক্ষিণামরিকার পুক্কতটের বৃহ্ষ- 
নকলের কৃতকপ্তলি অকফরিকার পশ্চিমে জন্মিয়। থাকে। 

পিপি পাপী শা পাশ পল৬০৮ পিপিপি | সপীশিশি শআস পপপপ পপ সসপ্পীপপেপপ ৭ শা পাশিশিসিকট ডিন রিও উরি তি সস পাপ পাপ 

* কঙকগলিন বীজ প্রথম অঙ্গরিত হার এককালে দইটা 

পত্র ধারণ করে, যথা, আমু, লিট, পীচ, গোলার, বেল, যুখি 

প্রভৃতি; তাভাদের নাম দিনভর অপর কতকগুলিন 
বৃক্ষের বীক্ষহইভে আদৌ একটি পত্র অন্করিত হয় ও পরে এক২ 
টি পত্র করিয়। প্রসরিত হয়। তাহাদের নাম একপত্রোৎ্পন্তিক; 

নারিকেল খজ্ড্র তৃণ তাল কদলীতযাদি এই বগের বৃক্ষ । 
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স্বিরমমুদ্রের দবীপানকলের সধ্যে যে গ্ুলিন আসিয়া-খগ্ডের 
নিকটস্থ তাহাতে আসিরাদেশগসিদ্ধ বু্গই দুষ্ট হয়, 

এব যে গুলিন অসরিক্ার নিকটস্ তাহাতে গ্রাধান্যতঃ 
অমরিকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । ফে সকল দ্বীপ দুঈী 
মহাভপিখপ্ডের মধ্যভাগে স্থিত, তাহার বুহ্ছলভাদি উভয়- 
খণ্ডের ভুল্য। এইপ্রবুক্ত মাল্ট। এব" সিসিলীদীপে ইউরোপ 

এব, অফরিকা এঈ উভরস্ানের রুক্ষ প্রুচরিত আছে। 
সমুদু-তটস্থ-বুক্ষের এই সাম্যন্ব-দৃষ্টে স্পষ্টই গুতীত 

হয়, বে লম্দুসোতে এক-তটের বুক্ষবীজ অপর-তটে 

নীত হইয়া এ সাম্যত্ব ঘ্টায়। তভিন্ন বায়ুনহকারেও 
অনেক বাহ একদেশহযহীতে অন্যদেশে নীত হর | অ- 

পন সনুন্য-পশ্বশপক্ষিছ্ধাাও একদেশের বীজ অন্যত্রে 

চালিত হইয়! থাকে | কাকের উদরে অশ্বগ্থ-বুঙ্গের বীজ 

কি প্ুকানে চালিত হবু ভীহা। অনেকেই জ্ঞাত আছেন | 
নৃতন-সম্ভৃত দ্বীপে গ্থমতঃ শৈবাল জন্মে; তদনন্তর সমদ্রু- 

নোোতে সমাগত বাজ অস্করিত হইরণ বৃক্ষাদি সম্ভবে; পরে 
এইরূপে ক্রমশঃ অন্যান্য বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। অপিতু 
প্রায়ঠ অনেক দ্বীপে তাহার স্বতঃসিদ্ধ একুবা ততো- 

ধিক বৃক্ষ দুষ্ট হইয়া থাকে) ইহাতে বোধ হর প্রত্যেক 
স্থানের এক বা ততোধিক বিশেষ তরু নিদদরিট থাকিবেক, 
পরন্ত অধুনা তাহার অধিক আলোচনায় স্লুহা নাই । 



১৩৩ প্রাকুত-ভ্গাল। 

সপ্তদশ প্ুকরণ। 

দেশভেদে জীব্ভেদ | 

টত টা সিন 
সি € শভেদে উদ্ডিজ্জ-বন্তর যে পুকার প্রুভেদ 

্ ১ হইয়1 থাকে, জীব-সন্থন্ধেও সেই প্ুকার 

দঃ রর বিলক্গণ অবান্তর-ভেদ গ্ুতীত হয়। বোধ 

০১০ ? হয, বুক্ষব প্ুত্যেক-জীবের এক ৰা! 

ততোধিক নিদ্দিক্ট স্থান আছে, তভ্িন্ন অন্যত্র তাহা 
নির্কিঘ্বে দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না| জীব" 

মধ্যে স্পঞ্জকীট ও প্ুবালকীট সব্বাপেক্ষার অপম; বন" 

কাল অনেকের বোপ ছিল, যে এ কীটসকল উদ্ভিজ্জ 
পদার্থ, জীব-মধেত গণ্য নহেঃ পরুন্থ্ধ তাহারাও পৃথি- 

বীর সর্ত্র জন্মিতে পারে না? সুদের বিশেষ ২ স্থানে 

তাহাদের উৎপত্তি হইয়া] থাকে ; ভধিকন্ত সমুদু-জলের 
উষ্ততা-ভেদে এ কাউদিগের জাতি-ভেদ হয়ং সুভরা্ 
হিম-মগ্ুলের সুদে মাদৃশ পুবীলকীট প্রান্ত হওয়া 
যায়ঃ ভারত-সমদ্রে তাদৃশ নহে। . শ্ুক্তিকাসত্বন্ধেও 
এই নিয়ম বলব; প্ুত্যেক-স্থানের বিশেষ হ শ্তক্তিকা 

নির্দিষ্ট আছে, তন্ডিম্ন অন্য শ্তক্তিকা তথায় প্রায়ঃ 

উত্তমরূপে জন্মে না| মুক্তার বিনুক নিরক্ষ-বৃন্তের নিকটস্থ 
সমুদ্রে প্রাপ্য, অন্যত্র দু্িগোচর হয় না। 

পতক্গাদি-বগের * অধিকাণ্শ জীব উন্ভি-পদার্থ 
০৩৯০ |. ভ ওসল৯ স 

2১12২ 

৬ 

১ ঠা 
পা 

দি ৫ ঢে 

£9696)6 

প্রজাপতি, ফড়িং ১ মনি কা, নেলতা, দদ্শ, মশক, পিপীলিকা, 

লুতা, ট৬লপারিকা, প্রভৃতি আব এই বগে নিমীত হয়। 
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ভক্ষণ করে; সুতরা”্, গ্রীষনগুলের প্রচুর-বুহ্ছ-লতাদি- 
বিশিষ্ট দেশে তাহাদের সম্যগ্ বৃদ্ধি হইরা থাকে। 
তম্মগুলস্থ প্রজীপতি-সকল যাদৃশ মুচারু চিত্রবিশিষট, 
তাদৃশ আর কুত্রীপি দন্তবে না । তথাকার খদেযোতিকা- 
মকল এক ২ সময়ে সমস্ত বনকে এমত প্ুভাসিত করে যে 

বোধ হয়, সর্ত্রে দাবানল প্ুজ্বলিত হইয়াছে । তথার্ 

অপর অনেক বিষাক্ত পতঙ্গাদি আছে, যাহাতে মনু 
ষ্যের ম্হদনিক কদাপি ইঞ্ট সিছও হইয়] থাকে । ভিম- 

রুল, বোলতা, মধুমঞ্ষিকাদির নামোচ্চারণ করিলেই 
আনায়াসে এ বিষয় সপ্ুমাণ হইতে পারে। বল্সীকদ্বার। 
মনুষ্যের কীদূশ অপকার হয়, ভাহা অনেকেই জ্ঞাত 

আছেন । দহ্ষিণামরিকার বন-মপ্যে স্থানে ২ মশকের 
এ প্রকার প্রাচুধ্য যে দূরহইতে বোধ হয়, সমস্ত স্থান 
কোয়ালায় পরিপূর্ণ হইয়া আছেও তথায় মনুষ্যের 
তিষ্ঠন আনসাধ্য | হিমস্গুলে পতঙ্গাদি-ব্গার জীবের 

প্রাচুধ্য নাই, পরন্ত তথায় তাহাদের অত্যন্তাভাবও 
নহে; গ্রিন্লও এব”. লাপ্লগড দেশে গ্রীষ্মকালে এক- 
প্রকার মশক জন্মিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত ক্লেশকঞ্ইদ। 

ম্স্য-বর্গেরও বিশেষ বাসস্থান নিদ্দিষ্ট আছে) কোন 
মৎস্য তড়াগে, কোন মৎ্ন্য হৃদে, কেহ বা নদীতে, অপর 

কেহ সমুদ্রে জন্মিয়া থাকে | এক প্রকার বাইন-মৎস্য 
আছে, তাহাকে ল্র্শ করিবাসাত্র অশ্ব পর্যন্ত সকল পশ্ত 

কষ্সিত-কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া তৎ্ন্ণাৎ্ গ্রাণ-ত্যাগ 
করেঃ তাহার আবান দঙ্গিণামরিকার নদী, অন্যত্র 

কুত্রাপি এ মৎম্য প্রাপ্য নহে। ভূমধ্যলাগরে চারি 



১৩২, প্রাকুহ-ভূুগোল । 

প্রকার মৎস্য আছে, তাহাকে প্র্শ করিলে দেহ 

কম্সিত হইয়া] উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানি হয় না। 

হাঙ্গর গ্রীষ্ষমগ্ডলে বাপ করিয়া থাকে, সম বা হিম 

সগুলে তাহার গ্ুচার নাই | কোন হ মৎস্য খভুভেদে 

স্বান-পরিবর্তন করে। ইলিন এব তপস্বী মৎস্য সর্দদা 

ভারত-সমুদে বাস করির। থাকে, কেবল অওগুমৰ- 

করণ-কালে নদী-সধ্যে প্রবেশ করে । হেরি"মৎ্স্য হিম" 

সম্মদ্ূবাসি, কিন্তু প্রতিবৎ্সর এক ২ বার দলবদ্ধ হইয়া 

সমমগ্ডলের সুদে অও-প্রুনব করিতে আসিয়। থাকে, 

এব”. তৎ্কর্থলমাপা। হইলে স্বসঙ্থানে প্রত্যাবর্তন করে। 
তপরাপর অনেক মছ্ন্য এই পুকারে সময়ে ২ এক 

স্বানহইতে অন্যত্র বাত্রা করিরা থাকে। 

উষ্ণত-দেশে, বিশেবতঃ অমরিল্া-খণ্ডের উঞ্ণ-স্থানে, 

নর্পাদি-বর্গর % প্রাণীর অত্যন্ত পচা ' শেষোক্ত স্থানে 
পুতিবৎসর য্পরোধনাস্তি ভয়ঙ্কর বিষধর জন্মিয়া থাকে। 

কুম্ীল, ঘড়িরাল এব” গোপাপও তথায় অনেক আছে; 

তাহারা গ্রীষ্কীলে ক্রমাগত তিন চারি সান সিয়মাণ 

হই] নক্যাদির গভন্ক শুফু-পঙ্কে প্রোথিত থাকে। বার, 

প্রারগ্ে বারির বর্ষণে জীবন প্রাপ্ত হইয়া ম্বস্ব-নি দরিশদে- 

হকার্ধে নিযুক্ত হয়; ফলতঃ অনেক জীবের দেহশ্যাত্রা- 

সমন্ধে শীত ও গ্রীষু উভয়েই ভুলযঃ অত্যন্ত শীতে হিমমণ্ড- 

লের অনেক জীব যে প্ুকারে চারি পাচ মাস ক্রমাগত 
নিদ্রা যায়, অমরিকার উষ্ণতানপ্রভাবেও কুস্ভীলাদির পেই 
6 হর ০১৭ 

* সপ, কুদ্ীর, গোধা, টিকটিকি, কুম্ম, গিগিট, প্রস্থাত ঞাণা 

সপাদিরগের অন্তর্গত 
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অবস্থা ঘটিয়া থাকে। শীতের বৃদ্ধানুসারে সর্পাদি-ব্ণায় 
জীবের সঙ্ঘযা অল্্ হয়, এব” বিষের ও বীর্যের হাল 
হয়। হিমসগুলে সর্পাদির সঙ্খ্যা অত্যন্প এব. কেহই 
ভয়ঙ্কর বিষপর নহে। 

উ্ডীন্শীল পক্ষীরা অনায়াসে এক স্বানহইতে অন্যত্র 

যাইতে পারে, তদ্দুষ্টে অনেকের বোধ হইতে পারে 

যে বিহ্ঙ্গম-বর্গ সর্বত্র-ব্যাপি; তথা শকুন্যাদি অনেক 

পঞ্ছিও পৃথিবীর প্রায়ঃ সব্বত্র দৃষ্ হইয়া থাকে; পরন্ত 
ইহা পক্ষিদিগের মাপারণ নিয়ম নহে; অপরাপর জীব- 

দিগের ন্যায় তাহাদিগেরও জাতিভেদে বিশেষ ২ দেশ 
নি্দষ্টি আছে। কণ্তোর-নামক বুহৎ বাজ যাহা অনা- 
য়াসে দুই ক্রোশ উদ্ছে উড়িতে পারে তাহা কদাপি আ- 
পন নিদ্দিষ্ট কডিলেরাপব্রতহইতে দুরে গমন করে না। 
কাকাতুরণ, নূরি, বাড্নু প্রভৃতি শুকজাতীয় পঙ্গীর জন্ম" 
স্থান ভারত-সাসুদ্রিক-দাপব্যহ, তদ্হিদ্দেশে কুত্রাপি 
তাহার] দুষ্টব্য নহে । দক্ষিণামরিকার অনেক শক 

আছে $ কিন্তু তাহারা! এতদ্দেশীয় শ্ুক-জাতিহইতে পৃ- 
থক । শ্ততরমুর্খ-পক্ষীর বানস্থান আরব এব” আফ্রিকা; 
কালয়ারি-পক্গীর আবাস নৃতনহলওঃ হোমা-পক্ষীর 

নিবাস জাবা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রৃভৃতি দ্বীপ; ইহারা কে- 

হই এ নির্দিষ্ট স্থানের অন্যত্র অবস্থান করে না। 
অনেক পক্ষী গ্ুতুভেদে একস্থান পরিত্যাগ করত 

অন্যত্র গমন করে । গুতিব্নর ব্ষাকালে হাড়গিল- 

পঙ্গী কলিকাত! পরিত্যাগ করিয়া পব্দ্রতাভিমুখে যায়, 
পরে বর্ষার নিরুত্তি হইলে পুত্যাগমনন করে, ইহা? 
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অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বন্যহণল ও বন্যকপোত- 
লকলও এই প্রকারে দেশশ-্ভুমণ করিয়া থাকে । বিলাতের 

বক, সারন, চাভক, প্রভৃতি পক্ষীরাঁও শীতকালে ই*লগু- 

দেশ ত্যাগ করত কোন উষ্ধদেশে যাত্র। করে। 

অপরাপর জীব্হইঈতে জ্রন্যজীবী পাশ্ব পুধান। তাহা" 

দিগের সুচারু কায়, সহ্পুণ ইন্দ্রির, এব বুদ্ধিমতস্কা- 
রাদি অন্য জীবহইতে অনেকা"শে শ্রে্; অপরিঞ্ন্ত ইহা- 

দিগের ম্বভাবধস্সীদি মনুদ্যদ্বার। উত্তমরূপে বিবেচিত হই 

য়াছে, অতএব তাহাঁদিগের আলোচনার প্রাকৃত-ভুগোল- 
লস্থঙ্ধীয় প্রাণাবদ্যার সঙপুর্ণ উপকার সগ্ভবে। এ পশ্থ" 

দিগকে “স্তনযজীবী * শব্দে কহি, কারণ ইহারা সকলেই 

বাল্যাবস্থায় ম্তন-পানদ্বারা পোনিত হয়। মনুষ্য ইহা- 

দিগের মধ্যে গুধান | বানর, হস্থী, পি"হ, ব্যাঘ্, খড়গী 

প্ুভৃতি প্রধান ২ পশ্তও এ স্তন্যজীবিদিণের অন্তর্গত | 
অশ্ব, গদ্দভ, কুক্কুর, গো, মেষ, ছাগ, শুকর, এব 

বিড়াল গৃহপালিত-পশ্তর মধ্যে গণ্য; ভাহার] মনু- 

ফ্যের সহবাপী; মনুম্যের সহিত পৃথিবীর সব্বত্র ব্যাপ্ত 
হইয়াছে), যে২ স্থানে মনুম্যের সমাগম আছে, তথা- 

যই এমকল পশ্ত অনার্লাস-প্াপ্যঃ কেবল গর্দভ 

অত্যন্ত-শীতল-স্বানে অবস্থান করিতে পারে নাঃ ঈষদ্* 

গ্রীষ্ম স্থানেই তাহাদিগের প্রাদুভাব | অশ্বের আদি 

জন্মভূমি আশিয়াঁথগ্ডের মধ্যদেশ ; তথাহইতে এই ক্ষণে 

এঁ মহদ্দুপকারি পান্ত ভূমগুলের সব্ত্র ব্যাপিয়াছে। তিন 

শত বর্ষ হইল স্সেনায় মনুষ্যেরা তাহাকে দক্ছিণাসরিশ 

কায় নাত করে; তদবধি তথায় তাহার অত্যন্ত বুদ্ধি 
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হইয়াছে, এব” অধুনা তথাকার বনে বহসউ্খ্যক অন 

পালিত অশ্ব চরণ করিতেছে । আইল্লগ এব০. নরু- 
ওয়ে-প্রুদেশেও অনেক অশ্ব আছে, কিন্তু পুশখ্বর-শীত- 

ক্রমে ভাহারা খর্কায়, ও অন্য আশ্বহইতে পৃথগ্ভূত 
হইয়াছে | মনুম্যহীন-দ্বীপে শুকর ও ছাগ প্রায়ঃ দুষ্ট 

হয় নাঃকিন্ত মনুষ্যের সসাগস হইলেই তৎক্ষণাৎ এ 

পশুদ্য়েরও তথায় প্রচার হয় 
সর্বাপেক্ষায় বৃহৎ্কার, সর্্বাপেক্ষার ভীষণ ও সর্র্কা- 

পেক্ষার বলবান্ পশ্ত পৃথিবীর গ্রীফুমগ্ুলেই নিবাস 
করির। থাকে; পরন্ত গ্রাচীন ও নৃতন পৃথ্থীথণ্ডে তদ্ধিবয়ে 

অনেক প্রভেদ আছে। গ্াচীন-পৃথ্থীখণ্ডের হস্তী, খড়্গা, 
হিপাপোটেমস্্, উষ্ট, জিরাফা, গৌর প্রভৃতি পশ্তরু সহিত 

ভুলন1 হইতে পারে এমত পশ্ত নৃতন-পৃথীথণ্ডে কিছুই নাই | 
তত্রত্য নর্্বাপেক্ষার বৃহৎ পশ্ত বাইসন্; তাহ] এতদ্দেশীয় 
মহিমের তুল্য নহে। ভথাকার সি"হব্যাঘাদিও প্রাচীন 

পৃথীখগ্ডের তত্তৎপশ্তহইতে অনেক অধম | মনৌহর হরিণ 

ও পবনবেগ কুষ্ণলার প্রাচীন-পৃথ্থ।র পন্ত | মনুষ্যের মহদু- 

পকারি অশ্ব, গো, ছণাগ, গদ্দভ প্রভৃতি পশ্তুও ইন্প]ুনীযদিগের 
যাতায়াতের পুর্দে নৃতন-পৃথীখণ্ডে প্রচরিত ছিল না। 

পশুদিগের এই-লক্ষণ-দুষ্টে প্রাকৃত-ভূগোলবেনস্তারা পৃ" 
থিবীকে কতকণ্তলিন জীব-প্ুদেশে বিভক্ত করিয়াছেন; এ 
প্রুত্যিক গুদেশের জীব অন্য-গ্ুদেশীয় জীবহইতে পৃথক, 

এবং তাহার বিশেষ ২ লক্ষণ নির্দিঘ আছে। এই 
জীৰ-প্রুদেশেরু প্ুথম প্লুদেশ হিমমগ্ুল ; তথাকার প্রধান 
পাত শ্ুরু-ভললুক, হিম-শৃগাল, রীপ-হরিণ, এব সিন্কু-ঘো- 
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টক | পৃথিবীর প্রাচীন ও নৃতন উভয় খণ্ডেই এই সকল 
পশ্তর সাম্যত্ব আছেঃ তৎ্কারণ বোধ হয়, শীতকালে 

তত্রত্য সমস্ত সমুদ্ূু জমিয়৷ গেলে এক খণ্ডের পশ্ত অনা- 

যামে অন্য খণ্ডে গমন করিয়। থাকে । 

সমমগ্ডল এক বিশেষ প্রাণিপ্ুদেশ, তাহার নির্দিষ্ট 
পশ্ত হিম বা গ্রীষুমণ্ডলে গ্ুচরিত নাই । অধিকন্ত প্রা- 

চীন ও নৃতন পৃথীখণ্ডে এবিষয়ের প্রুভেদ আছে। নৃতন- 
পৃথিবী-খণ্ডের সমমগ্ডলে যে সকল পশ্ত বর্তমান আছে, 
তাহার কিছুই প্রাচীন-্পৃথিবীশ-্খণ্ডে প্রাপ্য নহে। 

গ্ীষুমণ্ডল চার প্রাণিপ্রুদেশে বিভক্ত; ১, ভারত" 
বর্ষ; ২, অফরিকার মধ্যদেশ; ৩, দক্ষিণাসরিকার উত্তর" 

ভাগ; ৪, ভারত-নামুদ্রুক-দ্বীপব্যুহ। স্থিরসমুদ্ধের পাপুয়া, 

নৃতনগিনি, প্রভৃতি দ্বীপর্যহ এক বিশেষ প্রাণিগ্রদেশ ; 
ততঃপর অস্ত্রেলিয়া-দ্বাপ, তদনন্তর আফরিকার দক্ছিণ- 
ভাগ, অবশেষ দক্ষিণামরিকার দক্িণ-ভাগ ও পৃথক ২ 

পুশণিপুদেশ। এই সকল প্রাণিপ্ুদেশের প্ুভ্যেকে বি- 

শেষ ২ পশ্ত পক্ষী নির্দিষ্ট আছে। এ নকল পাশ্তপক্ষী- 

দিগের খাদ্য দুব্য তত্তদদেশেহইী উত্তমরূপে জন্মে, এবং 

তথায়ই তাহাদের দেহযাত্রা পরিপাচীরূপে সন্ভবে; সুত- 
রা” তাহার! এক দেশ ত্যাগ করিয়] অন্যত্র গমন করে না; 
পরন্ত উভয়ের প্রাকৃত ধর্ম তুল্য হইলে বা ইবন্মাত্র ভিন্ন 
হইলেও একদেশের পস্তরপঙ্গী অন্যদেশে লইয়1 গেলে 

তথায় অনায়াসে নিবাম করিতে পারে । 
থে সকল প্রাণিপগ্ুদেশ নির্দিষ্ট হইল তন্মধ্যে অস্ত্রে- 

লিয় সর্্বাপেক্ষায় বিষ্ময়জনক | তথাকার পশ্ত অপর 
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সকল পশ্ুহইতে পৃথ্ক্। অনেক গ্রাণিতস্বৃজ্ঞের বিশ্বান 
ছিল ঘে চতুষ্পদ পশ্তসাত্রেই জরাঘূ্গ এব স্তন্যজীৰী, 
কিন্তু অস্ত্রেলিয়ায় তাহার বিপব্ধ্যয় দৃষ্ট হইতেছে। 
তথার কতকণপ্তলি পশ্ত আছে তাহার! মাতৃগর্ভহইতে 
অগুাকারে গ্ুলাবত হইঈয়। কিয়দ্দিন পরে স্বং গ্রুকৃত 

দেহ প্রাপ্ত হয়; ক্দাপি স্তন্য পান করে না। ভথার 

অপর কতক্প্তলি চতুষ্পদ পশ্ত আছে, যাহারা মা. 

সপিগবৎ অপ্ুকৃভ-দ্হবিশিষ্ট শাবক প্রুলব করত যে 
পর্যন্ত তাহ! প্রুকৃতাবস্থা ন! প্রাপ্ত হয় তদবধি উদরের 

নিকটস্থ এক কোষ্মধ্যে ধারণ করে; ফলতঃ তাঁহাদিগের 
দুই গর আছে বলিলে বল। যার । এট দ্বিগর্ভ-পশ্র 
মধ্যে কঙ্গারু-পশ্র পুধান। দক্ছিণামরিকার অপোনম-নামক 
এক পশ্ত আছে, তদ্ভিন্ন আমরিকা বা ইউরোপ বা 

আফরিকার কোন্ স্থানে আর দ্বিগর্ভ-পাশ্র নাই | 
দেশ-ভেদে যে প্রুকারে জীবজাতির ভিন্নতা হর, উচ্চত। 

ভেদেও তদ্রপ ঘটি] থাকে । মাণলাদ পক্ষী-নকল 
প্রায়ত অতি উচ্চ স্থানে ব্পতি করে। দক্ষিণামরিকায় 
কণ্ডোর-শকুনী ৯৯,০০০ হস্ত উচ্চ স্থানে ভূমণ করিয়া 

থাকে । তথাকার অন্যান্য শকুনী ও বাজও প্রায়ঃ তদ্রপ | 

ইউরোপ এব. আশিয়। খণ্ডে অনেক মা"সাদ পক্ষী 
উচ্চ পব্দতে বাম করে। হ*খনেরণ জলগ্সির, মুতরা”, অতি 
উচ্চে তাহাদের গমন নাই । তৃণজীবী-পশুমধ্যে মেঝ, প্রধা- 

নতঃ ছাগ, এব”, চমরি-গো। অতি উচ্চ পব্ধতবাশী | শেষোক্ত 
পশ্ত গ্ুায়ঃ চিরনীহারাবুত স্থানে বাস কৰিয়া থাকে; 

ঈষদ্-উষ্ঞস্থানে আনীত হইলেই তৎক্ষণাৎ মরিয়! যায়। 
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দক্ষিণামরিকায় ল্লাম! পশ্বও পর্্তপ্রিয়, এব«, গ্রীষুকালে 
তাহার! আগ্িস্ পর্বতের চিরনীহারের সীমার নিকট নি- 
বাস করে। উষ্টু মরুভূমিতে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়] 
থাকে; তৃণপৃর্ণ নদীমুখাগ্ুস্থভূমিতে নত হইলে পীড়িত হয়। 

অন্যান্য পশ্তপক্ষি-সম্বন্ধেও স্থদেশ-বিদেশের নিয়ম উত্তম 

রূপে প্রচারিত আছে 3; ফলতঃ জগৎ্-কন্ত পুতেতক-দে- 

শের গ্াকৃত-ধর্জানুলারে বিশেষ২ জীব নিদি্ট করিয়াছেন ; 
তদ্দেশ বা তদনুরূপ প্রাকৃত-ধঙ্মবিশিহট দেশভিনন অন্যত্র 

তত্তৎ জীব নির্বিছ্বে দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না| 

আদৌ জীবনক্ল এক স্থানে উৎ্পন্থ হইয়া, পরে পৃথি- 

বীর সব্রত্র ব্যাপিয়াছে, অথ্ব এক কালে অনেক স্থানে উৎ- 

পন্ন হইয়াছিল, এবিষয়ে প্রাণিতত্ত্জ্ঞেরা আনেক তকাবতক্ক 
করিয়া? থাকেন,কিন্ত এই গন্ধে তাহার বাহুল্য-প্রচার করায় 
ফলাভাব। বুক্গের প্ুচার-বিষয়ে যে মীসান্লা হইয়াছে, * 

বোধ হয়, জীব-বিময়েও তাহাই সম্ভাবনায়; এক ২ দেশে 

এক ২ বিশেষ পশ্্রর পুচার দৃষ্টে উহার অন্যথা সনোনীত 

হয় না। 

অধুনা পৃথিবীর স্থানে ২ বে সকল পত্ত নির্দিউ আছে 
পুর্বে তাহার অন্যথা ছিল। অনেক শীতল স্থানে হস্ত্যাদি 
গ্বীফু-মগ্ডলীর পশুর অস্থি প্রাপ্ত হওর। গিরাছে; তদ্দষ্জে 
ল্লষট বোধ হয় যে পৃর্ধকালে এ নকল স্থান অতি উষ্ণ ছিল, 
অথব। এ প্রা জৎ্ক্কালে অনায়ানে অত্যন্ত শীত সহ্য 

করিতে পারিত। এ অস্থিমকল এইক্ষণে পাবাণ হইয়া 

₹ ১৯২৮ পৃষ্ঠে দেখ । 
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গিয়াছে; পরন্ত এ প্রস্তরীভূত অস্থি যে পূর্যুগে কোন 
জীবদেহের অব্য়বীভূত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 

পুধান২ জীব-জাতির সমফি-নউখ্যা ও কোন দেশে কি 
সই্খ্যায় প্রচার আছে তাহার বিবর্ণ নিসে নির্দিষ্ট হইল। 

| |নুঙন, সর্ব 
ূ প্রাচীন পৃ্থী। পুরী সম 

| ফি | ১ 
জিরার ভিডি ন্ | 

জীবের নাম। টি 81 ইডি! 
্প (৬ ৬২, ভে ক? 

8:৮9 
| নি পি টি উরি 

লাঙ্গলবিশিন্ট বানর ; জাতি, জাতি, জাতি) জাতি, জাতি, গতি 
হনুমান্ বানর প্রভৃতি: 8৬5. 8৮. ১ এড 

শপ | শপ ওরা 
] যাহ গার ররর পর 

লাঙ্গুলনীন বানর$উল্ল ক, ৷ | | ৃ ূ 

লনমানুষ প্রভৃতি । ২৯7218১৯1১১ 3, |, ৬২ 

সাপাজ ও সাজুঈ বানর| 1 ১১125 ৯৯ ৯৯ 
দ্বিগন্ভ পশ্ব; কঙ্গারু,অ- * 

পোজম প্রভৃতি । 1 ৫ 
পর [| ৯ 

দন্তহান পাশ্ত) বাকা, ৃ | | 

ূ 
পর্পালিকা-ুকপুন্ভৃতি। ২1 5 ৰ শু; ৩ ৮1৩৮ রা 

শা টি শি শী হরিতে [ বু 22 হজ ৰ ৰ ূ স্থুলচ্মী হ 18118. 8 নিন পা 

8 551171াানেভানায়ে 
শগকরু-তণাস্থ গশ্। ূ ৮ ১, ২ দির ৰ রা ৯০ 

মি হরর কির 1 ৮1৩1৯৮1৮1৯1 

ক ভারত-সবীপন্যচ, মাল।কা। 

1 উউরোপ-খন্ডে অনেক অস্ব ও গর্দভ আছে, কিন্ত সাহা 
আনিয়া-খণ্টার অঙের অপত্য। 
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 হিপপটেমস। এ | প 9151512 

টেপরু। টায়ার যয 

পিশ্গারি। [51515150511 

চি গেশেরা শে 
বাদড্ড (ফলাদ)। | ২৩। এ ১৯ | ৯. [১৯ ৬১ 55৬ 

মাৎসাদ পশ্ত :বটাঘু, ত 1 | ৮ 
লুক,কুননুর ভা দড়, /নে-(২৯৭ ১৯৯ সি 9৪ | ২৭ ই 

উল, ছুচা, প্রস্থৃতি। |! ০:410135-2 
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মুগ। জারা বিজি 

এক ২ জাতীয় পশ্ত দুই তিন প্রদেশে পুচরিত থাঁকাতে 
উপরস্থ নিদর্শন-পত্রের প্রুত্যেক স্টিপ্তে যে সকল জাতির 
নির্দেশ আছে, তৎসসুদায়ের সমষ্টি করিলে দর্্-সমফ্টির 
স্তষ্ভে যে অঙ্ক আছে তাহাহইতে অধিক হয়; কিন্তু 
আমর] তাহা না করিয়া শেষ স্তপ্তে যে সকল পৃথ্থগ্ 

জাতীয়পশ্র মনুষ্যের গৌচর হইয়াছে কেবল তাহারই 
সঙ্খ্য। করিয়াছি। পুস্তক-বাহুল্য-হইবার ভয়ে এই নিদ- 
শনি পত্র অতিসঙউ্ক্ষেপে শেষ করিতে হইল। 

শর 



মণুষ/ভেদ। ১৪৩ 

অষ্টাদশ-প্ুকরণ । 

দেশ-ডেদে মনুষ্য-ন্ডেদ। 

রিরেতিত /£ ব্বপ্রুকরণে পুদর্শিত হইয়াছে যে পুত্যেক- 

ঈগপ & টু জীবের আবাল-নিমিন্ত প্থিবীর বিশেষ ২ 

২ 

্ 

টে স্থান নিকট আছে। কোন জীব পর্বতে 

90969৫% বান করে, কেহ সমভূমিতে অবস্থান করে, 

কেহ বা উপত্যকা মধ্যে থাঁকিলেই নির্তিঘ্বে দেহযাত্রা 
নির্ধাহ করিতে পারে। কেহ কেহ উষ্ণ-স্থান-প্রিয়, 
কেহ সম-স্থান প্রিয়, কেহ বা শীতপুধান-স্থানে বাস 

করিতে ইচ্ছুক। ইহাও সগ্রুমাণীকৃত হইয়াছে ফে দ্বীপ, 
উপত্যকা, অধিত্যকাদি ভেদেও জীবের গ্রুভেদ হয়। কেবল 
মনুষ্য এই নিরমের অধীন নহে; সে পৃথিবীর সর্বত্র 
বাম করিতে সক্ষম; হিসমণ্ডলের অসহ্য শীত বা নি- 

বরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ দুঃসহয গ্রীষু, কিছুতেই তাহাকে ভাত 
করিতে পারে না। হিমমগুলের স্থানে ২ এমত শীত 

যে তথায় বর্ষের নয় মাস ক্রমাগত জল জসিয়। থাকে, 
অগুযন্তাপে না গলাইলে পানোপযুক্ত দ্ুব জল পাওয়? 

ভার £ অথচ তথায় স্বচ্ছন্দে সনুষ্য বাদ করিতেছে। 
অপর সাহারা-মরুভূমিতে এমত গ্রীষ্ম যে মনুষ্য মরিলে 
রৌদ্োত্তাপে তৎক্ষণাৎ শ্রষ্ক হইয়া যায়, পচিবার আব- 

কাশ প্রাপ্ত হয় নাঃ কিন্তু সেস্থানও নির্জন নহে। এই 

প্রুকারে সর্বত্র বাদে সক্ষম বলিয়াই মনুষ্যের মাহাত্ম্য 
অনেক বর্ধিত হইয়াছে; পরন্ত পৃথিবীর সব্বত্র মনুষ্য 
আপন কারিক ও মানসিক ধর্ম সমভাবে রক্ষা করিতে 



৯৪২. প্রাকৃত-ভ্গোল। 

পারে না। দেশভেদে মনুস্যের অবয়ব ও বুদ্ধিগত 

অনেক ভিন্নত। হর] থাকে | কৃকস্বস্-পর্ষত-নিকটস্থ অ- 
তুল্য সুন্দর বীরপুরুষ, আফরিকার কাফরি, লাগওবিচ্- 
ঘাপের অসভ্য পুজা, সেদনাপুরের ধাঙ্গড়, এব অস্ত্রে" 

লিরা-দীপের অস্থিচক্মপার দীঘকার নৃআব্য়ুব, ইহাদি- 
গের পুতি দৃষ্টি করিলে এই বাক্য অনায়াসেই সপ্রুমাণ 
হইতে পারে। 

প্রাণিতত্জ্ঞেরা এই প্রভেদের কারণানুসন্ধানে অনেক 
পরিশ্রম করিদ্াছেন, কিন্ত অদ্যাপি শ্াহার কোন সী- 

সালা করিতে পারেন নাই | কেহ ২ কহেন, যে 

প্রাকৃত্ধক্মীনুলারে বিশেষ ২ দেশে পৃথিবীর প্রারষ্ভাঁ 
ব্ধি যে প্ুকার বিশেন হ বুক পশ্র পক্ষ্যাদি উৎপন্ন 

হইয়াছে, প্রথসাবধি মনুব্যও তদ্রপ গুত্যেক-দেশে স্বতন্ত্র" 

রূপে উৎপন্ন হইয়াছে । অপরে ঝহেন যে আদৌ 

একমাত্র মনুষ্যনিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল, তদুভয়ের 
বশ-বাহুল্যে ক্রমশঃ পৃথিবী প্ুজায় সমাকীর্ণ হইয়াছে £ 
বিশেষ ২ জাতির কায়িক ও মানসিক ভিন্নতা দেশের 
প্াকৃত-্ধঙ্্ানুরোধে ঘটিরা থাকে, জন্মাবপ্ি উৎ্পন্ধ 
নহে। এই বিচারের মর্খ-পরিজ্ঞানার্থে জাতি ও বর্ণ 

শব্দের অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক ; তাহার স্থির হই” 

লেই এই বিচারের মর্ম ল্ল্ট ব্যক্ত হইতে পারে, নচেছ 
ভুগের সন্ভাবনা, অতএব তদ্বিনয়ে কিঞিৎ বক্তব্য | 

পদ্শর্থ-মাতুত্ররই কতকপ্তলি সামান্য ও কতকপ্তলি 

বিশেষ লক্গণ আছেঃ তনম্মপ্যে সামান্য লঙ্গণদ্বার! এক 

পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত এঁক্য হয়, এব”, বিশেষ 
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লক্ষণদ্বার। অন্য পদার্থহইভে পৃথক হয়। পশ্ত, পঙ্ষা 

ম্স্য, পতঙ্গাদি যে২ লঙ্গণ-পাম্যত্বে জীব-শব্দের বাচ? 

হয়, তাহাকে সামান্য লক্ষণ কহি; তথা যে ২ লক্ষণে 

তাহার পরস্পর পৃথক হয়) তাহা! তাহাদিগের বিশেষ 

লক্ষণ | অপর পশ্ুলকলেরও তবয়ুব-ভেদে সামান্য ও বি- 

শেষ লক্ষণ আছে; বিড়াল, মুগ, মেষ, সকলেই পশ্তী, অথচ 

তাহারা স্বতন্ত্র বটে; তথা মৃগ, মেদাদিরও পৃর্ববছ সামান্য 

ও বিশেষ লক্ষণ সন্ভাননার ; এই লক্ণদ্বয়কে নৈয়ায়িকের! 

" পর-লসাসান্য ”? ও "অপর-্মামান্য ” শর্ধে বিধান 

ক্রেন। প্রাাণি-তত্তুজ্জেরা ব্যবহার শৌলভ্যর্থে জীব-প্রুভেদ- 
জ্ঞাঞ্নার্ধে "বণ? গণ” «শ্রেণী জাতি” এবছ্ 

বণ” ইত্যাদি শব্খের ব্যবহার করিয়। থাকেন | পশ্ত। 

পক্ষি, সৎ্স্যাদির বিশেষ ২ লক্ষণানুলারে তাহাদিগকে বি" 

ভিন্ন-করণার্থে “বর্গ” শব্দ ব্যবহৃত হয় ; যথা, পশ্তবর্গ, পচ্ষিত 

ব্গ, মস্যবগ, ইত্যাদি । পশ্ববগমধ্যে কতকপ্তলি জীৰ রোস- 

স্থন করে অর্থাৎ ভূক্তবন্ত উদ্ভীরণ করত পুনশ্চন্থণ করে; 
যথা), গৌ, সহিব, মেষাদিঃ কতকপ্তলি মা"স ভক্ষণ করিয়ণ 

দেহযাত্রা নির্বাহ করে ; যথা, ব্যাঘু, কুক্কুর, ভলুক্রাদি ; ক- 

তকপ্তলির দেহ অতি-স্ুলচর্ে আবৃত ; যথা, হস্তী, অশ্ব, 

শৃকরাদি;_-এ সকল প্ুভেদ-জ্ঞাপনার্থে “গণ” শব্জের 
ব্যবহার করি; যথা, রোমন্থিকগণ, মাণসাদগণ, স্কুলচস্থিগিণ, 
ইত্যাদি। অপর এ প্রুত্যেকগণের অবান্তর-ভেদ-নিরূপ- 

ণার্থে “শ্রেণী” শব্ধ ব্যবহৃত হয়। রোমান্থকগণ-মধ্যে 

' গো, মেষ, ছাগ, সৃগ প্রভৃতি পশ্ত পরিগণিত আছেঃ 

অতএব তাহাদিগের প্লুত্যেকে এক হ শ্রেণি-কারুক ; যথা, 
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গৌ-শ্রেণী, মেষ-শ্রেণী, ছাগ-শ্রেণী, ইত্যাদি । প্রত্যেক 

শ্রেণিমধ্যে যে সকল পাশ্র নির্দিষ্ট হয়, তাহাদিগের আশ 
কৃতি সর্্মরতোভাবে তুল্য নহে। গোশশ্রেণিসধ্যে সাসান) 
গো, গৌর, গয়াল, মহিষাঁদি বিভিন্ন-কায়বিশিষ্$$ পস্ত 
আছে, তাহাদিগের প্রত্যেককে এক ২ জাতি-বিশেষ কৃহা 

যায়, কারণ জাতির পুপান লক্ষণ আকত্তি-ভেদ * ; 

প্রত্যেক-বিশেষাকৃতি-বিশিষ্ট পশ্ত এক ২ বিশেষ জাতি; 

তথা পৃথিবীতে যত প্ুকার পশ্ত আছে, তত প্রকার 

পশ্ু-জাতি সম্ভাব্য ; ফলতঃ যত প্রকার জীৰ সৃষ্ট হই 

যাছে, তাহার গ্রুত্যেকেই পৃথ্ক্ং জাতি। এই নিগৃ- 
ঢার্থেই আমরা এস্কলে জাতি শব্দের ব্যবহার করিৰ ; 

ব্রাহ্ধণ-হ্ষত্রিয়াদি-বর্ভেদ্-জ্ঞাপনার্৫থে যে জাতি-শব্দের 
বাহার আছে, তাহা আমাদিগের উদ্দেশ নহে; বোধ 

হয় শাস্ত্রের তাহা গৃঢার্থ নহো। 
জাতি-শব্দের যে প্রকার লক্ষণ বর্ণিত হইল, ইহাতে 

্*আক্রিয়তে ব্ঃজ্যতে অনগ়েতি আকুতি সৎস্থানদ আকৃততা 
গৃহণ* জ্ঞান" যস7াঃ সা আকুতিগুহণা জাতিরাকুতিগ্রুহণা ভবতি 

স্পস্থানব্যঙ্গযা” | ইতি শব্দকম্পদ্রমঃ' ইহার তাৎপর্যযাথ এই, 
যাহাদ্বারা যে কোন পদার্থের আকুতিদর্শনানন্থর হাদুশাকৃতি বিশিষ্ট 
সকল পদার্থের বোধ হয় তাহাই জাতি; অতএন জাতিকে আকুতি- 

গুহণা, বা আকুতিব)ঙ্গযা এই দুই লক্ষণে নিদ্দিক্ট করি । 
বাদ্গণ ক্ষত্রির বৈশ্য শু্দাণা* পৃথক্ সন্্স্থানান্ভাবাৎ বাক্ষ- 

ণতদ্াদের্জাতিত্র* নাঘাস" --শবকপ্পদ্রমে । অর্থ) * ল্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য শৃদু ইহাদিগের অবয়ব গত ভেদ নাথাক প্রযুক্ত হা্ধণতর 
ক্ষাত্রয়তর বৈশ]তর ইত্যাদি পৃথক জাতিহইতে পারে না।। পরন্তব 
স্স্কৃত গুন্থকারের] বিশেষ লক্ষণাধান ইহাদিগকে পৃথক্্২ জাতিরূপে 
ব্যবহার করেন । 



প্রাকৃহভুগোল ১৪৫ 

আশ্ত বোধ হইতে পারে যে, জাতির অবান্তর-ভেদ 

নাই; কিন্তু ফলতঃ তাহা! নহে। বিলাতি ককুদ-বিহীন 
গো, হবিয়ানা-প্ুদেশের বুহছ গো, এব” এতদ্দেশীয় 
গোর মধ্যে ঈষদ্ অবান্তর-ভেদ আছেঃ কিন্ত তদ্ধেতুক 
ত্তাহাদিগকে পৃথগ্-জাতি কহা যায় না) কারণ হম্বত্ব 

দীর্ঘত্ব ব1 বর্ণের ভিন্নতার জাতির বিভেদ সগ্ভবে ন1) 

তাহাকে বর্ণভেদ শব্দে কহাই প্রসিদ্ধ রীতি। 
পুদত্ত দৃষ্টান্তে জাতি ও বর্ণের গ্রভেদ অনায়াসেই অনু- 

ভূত হয়; কিন্তু সব্দ্রদা জাত ও বর্ণের ভিন্বতা-নিরপণ করা] 

সহজ নহে) বিশেষতঃ মনুষ্য-সম্ন্ধে এ শব্দদ্ধয়ের প্ুকৃ- 

তার্থে প্রুয়োণ করা অতি কঠিন ডাক্তর প্পিচার্ড সা- 

হেব লেখেন, “যে সকল জীবের পরমাযুর নির্দিষ্টকাল 

তুল্য; যাহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল একই রূপে স্ব হ নিদিফি 

কর্ম নিব্ধাহিত করে; যাহারা একপাড়াযর় পাঁড়িত হয়, 

এবঞ্. এক মারীশ্ব্যাধিতে নিহত হয়, তাহাদিগের বর্ণের বা 

হ্স্বদীর্ঘের ভিন্নতা থাকিলেও তাহারা একজাতীয় অর্থাৎ 

একপৃর্দ্পুরুষহইতে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করা কর্তব্য 22 | 
মনুষ্যপুূতি এই লক্ষণ পুয়োগণ করিলে বোধ হয়, মনুষ্য 

মাত্রেই এক জাতীয়; মোগল, হিন্ফু, মালাই প্রভৃতি শব্দ 

কেবল বর্ণভেদজ্ঞাপক। পুর্কালের পুজ্যৰর শান্ত্রকার- 
দিগের এই অভিগ্রায় ছিল; ঞ্ঠাহারা লেখেন বুহ্ধার 
সন্তান মনু, তৎসন্তান পুজাপতিগণ, তৎসন্তান মনুষ্যমাত্র । 
খীষ্টীয়ানও মুসলমান ধর্মশাজ্তরেেও এই অভিপ্রায়? 
তাহাতে লিখিত আছে, যে জগদীশ্বর আদৌ আদম ও 

ঈৰ নামা এক মনুষ্যমিথুন লৃষ্ট করেন, তাহাহইতে সমন্ত 
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জগৎ নরসমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রস্তাবিত শাস্ত্র ও তদ- 
নুগামিরা কহেন, যে মনুষোর কায়িক ও মানসিক ভিন্- 
তার প্রধান কারণ দেশের প্রাকৃত-্ধম্ঘ্ঃ দেশাচার এবণ্, 
ধর্মচর্খযা তন্ভেদের সহযোগি; কিন্তু আদিম-সৃষ্চি-সময়ে 
তাহাদিগের কোন প্রুভেদ ছিল ন1। ফাহার1 এই মতা- 
নুযায়ি নহেন, তাহার! কহেন, বুহ্ধদেশের জলশ্বাযৃর 
ক্রমে ইরাণের যুন্দরকায় পুরুষের থেবড়া মুখবিশিই, ও 
অফরিকাদেশের রৌদুক্রমে কাফরি, হওয়ণ সন্ভাবনীয় 
নহে। দৈশিক-প্রাকৃত-ধর্মভেদে রৌদু-পাঁড়াদির বাহুল্য 
ৰা! আল্লতার বর্ণের ও স্কুলতার প্ররভেদ হইতে পারে; 
কিন্তু তাহাতে আকৃতির বৈলক্ষণ্য সম্ভবে না; তদ্বার। 

সুন্দর-নানিকাবিশিষ্ট পুরুষ কি প্রুকারে শ্বাদা হইতে 
পারে 8 প্ুথমপক্ছীয় ব্যক্তিরা ইহার প্রুত্যত্তরে কহেন, 
বহুকাঁলে প্ণাকৃত-ধর্ম-প্রভাবে এ ঘটনা অসম্ভব নহে; 
কিন্তু ফলতঃ কোন পঙ্ষেরই সত উত্তমরূপে লব্যবস্থ 

হয় নাই, স্তরাণ এই ক্ষুদু-গুন্থে তাহার বাহুল্য-বর্ণন 
না ক্রিয়। পৃথিবীর স্থান-ভেদে ষে সকল পৃথক ২ জা 

তায় বা! বণীয় মনুষ্য দুষ্ট হইয়াছে, তাহার যগুকিঞ্িৎ 

বিবরণ লেখাই বিধেয় | 

বুমেন্বেক্ সাহেব - সনুষ্যজাতিকে প্রধান পঞ্চ বর্ণে 
বিভক্ত করিরীছেন ; তদজ্থা; ১, কাকৃশযনস অর্থাৎ কা- 

্সীয় এব” কৃষ্ণ-হদের মধ্যগত কৃরুশ্যস-নামক পর্তীয় 
বর্ণ; ২, মৌগল, অর্থাৎ উত্তর-তাতারদেশীয় মোগলনাে 
খ্যাত বর্ণ; ৩, আমরিক, অর্থাৎ অমরিকা-দেশজবর্ণ ; ৪, 
আঙ্করিক, অর্থাৎ অফরিকা-দেশসম্ভৃত কাফরি বর্ণঃ ৫, 
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সালায়ীন, অর্থাৎ সালায় কিস্বা সালাক দেশজাত মালাই 
বর্ণ। প্রিচার্ড লেদাম্ পুভৃতি প্রসিদ্ধ সাহেবের! এই পুরান 
পঞ্চবর্ণাতিরিক্ত কয়েক বর্ণ নিরুপিত করিয়াছেন ; কিন্ত 
এ স্থলে আমরা এই পঞ্চবর্ণেরই বর্ণন করিব। 

১ | কারুশ্যন | এই ব্যক্তিশ্সকলের মস্তক অগ্ডাকার, 
অতিসুন্দর ; ইহাদিগের ললাট বিজ্ৃত ও দৃশ্য; ইহাদিগের 
বদনের অবয়ৰও অতিসূব্যক্ত, এব”, সব্্তোভাবে স্ব২ 
মস্তকের যোগ্য | ইহাদিগের কায়িক বর্ণ তুল্য নহে। শ্ররু 
ও ঈষদ্ আলক্ত অবধি অতিঘোর-রঙ্গের ব্যক্তি পর্য্যন্ত 
নানাবর্ণের মনুষ্য এই বর্ণমধ্যে আছে। ইহাদিগের কে- 

শের ও চক্ষুর বর্ণও ননাগুকীর | ইহাদিগকে কারুশ্যস 
কহিবার কারণ প্রাচীন ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে ইহা- 

দিগের আদিম জন্ম-স্থান কৃরুশ্যস পর্্ত, এব" এ 
স্থানহইতে ইহারা সঞ্সতি প্থিবার সব্ত্র ব্যাপিয়াছে। 

মনুষ্যমাত্রে অদ্যাবধি এইশ্পন্দত-নিকটস্থ জর্জয়া এবং 

সকেশীয়া! দেশজ স্ত্রীপুরুষদিগকে সর্সুলক্ষণযুত ও 
সকল বর্ণহইতে আতিসুন্দর জ্ঞান করে। আসিরীয়, 

কাল্ডীয়, ফিনিশীয়, ইয়াহু, সিনর-দেশুয়,। পার" 

সিক, গ্রীপীয়, রুমীণ, গুভৃতি প্রায়ঃ সকল বিখ্যাত 

প্রাচীন বর্ণ এই বর্ণহইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এব, 

এইক্ষণকার আশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রায়ঠ নকল 
বর্ণ ইউরোপের প্রায়ঃ মকল বর্ণ, এব অমরিকাবাসি 

ইউরোপীয়দিগের সন্তান, ও হিন্দু-লকল এই বর্ণের 
শাখা। এই ক্কাকৃশ্যদ বণ সুন্দরাবয়ব, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও 
উত্তমনীতি-বিষয়ে চিরকালাবধি বখ্যাত আছেঃ এব, 
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সভ্যতা, সুখভোগিতা ও চতুরত1 বিষয়েও ইহীর1 সর্ব 
প্রুধান। এই বর্ণায় প্রায়ঃ পৃত্যেক শাখার বাহুবলে 
পৃথিবীর অন্য সকল বর্ণ পরাস্ত আছে । জ্ঞানশাস্ত্র, 
শিল্পবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, উত্তম ধস্স, সুচারু কবিতাদি 
যে কিছু মনুষ্যমধ্যে উত্তম পদার্থ আছে তৎ সমুদায়ের 

আকর এই বর্ণঃ সুতরাঁণ্ মনুষ্যমধ্যে সর্র্বোৎকৃষ্ট শ্রে- 
তা ও সভ্যতা ইহাদিগেরই বিশেষ লক্ষণ, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে । 

২| মৌগল *। এই বর্ণের অবযবের বিশেষ লক্ষণ 

যথা; শরীর খব্র, কপোল উচ্চ, ললাট পশ্চান্ডাগে নত, 
চ্কুঃ অপ্ুশেস্ত, নাসিক স্থুল ও প্রশস্ত, ওষ্ঠাধর স্কুল, কেশ 
কৃষ্ণ, এব” কায়িক বর্ণ পিঙ্গল। 

বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানে ইহারা! পূর্বোক্ত বর্ণহইতে নিকৃষ্ট; 
এব বিদ্]-বিষয়েও ইহাদের তাদৃশ উন্নতি নাই; ইহা- 

রা চিরকাল ক্লারুশ্যনস জাতি অপেক্ষায় সভ্যতাব্ষিয়ে 

নিকষ আছে । রণ-পাগ্ডিত্য ইহারা কএক বার প্ুকা 
শিত করিয়াছিল, এব আন্তিলা, জঙ্ঘিস্ খা, ও তিমুর 

শাহ প্রভৃতি রাজাদিগের কতৃত্ব-নময়ে তিন বার ইউরো- 

পের কতক অৎখশ ও আশিয়ার অধিকাণ্ জয় করিয়া" 

ছিল; কিন্তু পরাজিত দেশসকল আপন অধীনে রাখিবার 

শক্তি ও বৃদ্ধি ইহাদিগের বিশিষ্টরপ হয় নাই । 

*চান ও জাপান দেশীর বণক্কি-সকল, কালমুক বর্ণ মোগল 
বর্ণ, প্রাচীন হন বর্ণ, লাপ্লশ্থীয় বর্ণ, কামস্কাটক বণ, উত্তর 

তামরিকার এক্কইম বর্ণ এব অন্য কনিপয় অপ্রসিষ্ক বর্-সকল 
মোগল হণের অশ্বংপাতি। 
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৩। আমরিক।| এই বর্ণ অনেক লক্ষণে মৌগল-বর্ণের 
তুল্যঃ কিন্ত ইহাদিগের তামুবর্ণ ও সুব্যক্ত মুখাবয়বদ্ধার 
ইহার! মোগলহইতে প্রভিন্ন হর। এস্কুইম ব্যতীত অম- 
রিকার সকল পগ্ুাচীন বর্ণ এই বর্ণের অন্তঃপাতি। 

ইহাদিগের অনেকেই গৃহে বাসাদ্িরূপ সভ্যতার ফল- 
ভোগাপেক্ষায় মুগয়াদ্ধারা কালযাপন অভিমত জানিয়। 

তদ্রপেই দিনপাত কারয়]! থাকে । মেক্সিকো] এব 

পির্ূুদেশ-বাসিরা এই বর্ণের উত্তম সভ্য। 
৪। আফরিক। অফরিকা-দেশজ ব্যক্তিরা কৃষ্খবর্ণ, ক্কুদু- 

চস্কু, খাদানাসিকা, দীঘহন্ু, স্কুলওস্াধর, অপ্ুশস্ত, পশ্চান্নত 

ললাট, কোকড়া-লোমের ন্যায় কৃষ্তকুঞ্চিত ও বিরল কেশ, 
এব, অন্যান্য কারিক কুচিহৃদ্বার! বহুকাল খ্যাত আছে। 
ইহাদিগের বশ যেং স্থানে আছে তাহার] সকলেই 
এই লক্ষণাক্রান্তঃ এব”. সকলেই বৃদ্ধি ও বিদ্য) বিষয়ে 
অপটু, ও সভ্যতা পূর্ধক নিয়মমত বাস করিতেও অক্ষম | 

৫ | মালয়ীন | মালাই বর্ণ এই ব্ণের পুধান ব্যক্তি | 
নৃতন-হলগ প্রভৃতি অনেক উপদ্বীপ-বাসী ব্যক্তিরা এই 
বর্ণমধ্যে পরিগণিত হয় ; কিন্তু ইহাঁদিগের লক্ষণ-সকল পরু- 
শর অনৈক্য, এব এ নকল অনভ্য বর্দিগের প্ুত্যে- 
কের বিবরণ এই স্থলে বিবৃত করা আমাদিগর উদ্দে- 
শয নহে। 

যদিচ মনুষ্যজাতি সভ্যতার ভিন্ন ২ নোপশানে সমা- 
রূঢ় হইয়াছে, তথাপি তাহার পৃথ্বীস্থ অন্য সকল 

প্রাণিহইতে আপনাদের উৎকৃষ্টত্ব সস্থাপিত করিয়া 

আসিতেছে । সনোগতভাব বাক্যদ্বারা অন্যকে জ্ঞাত 
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করিবার হ্মতা এব বিচার-শক্তি মনুষ্য ভিন্ন কোন 
প্রাণির নাই। অপর একত্রে ৰানাদিরূপ-্নভ্যতার ফলও 
সনুষ্য ব্যতীত কোন প্রাণী সঞ্পুর্ণরূপে ভোগ করিতে 

পারে না; তথা স্বং পরীক্ষাদ্বারা উপলর জ্ঞান স্বং 

পুজ্রপৌভ্রাদিকে প্রদান করাও মনুষ্যেরই অসাধারণ 

ধর্ম | এই সকল অলামান্য শক্তিদ্বারা, বিশেষতঃ সম্্রদায়- 
ভক্ত থাকিয়া, মনুষ্য পশ্তনকলকে আপনাদের অধীনে 

ও ব্যবহারে আনিয়া তাহাদিগের উপর পুভূত্ব স্থির 

রাখিয়াছে। অধিকন্ত, মনুষ্য এতৎক্মতাদ্বারাই স্বভা- 
ব্তঃ দুর্বল ও কঠোর শীত গ্রীষ সহ করিতে অক্ষম 

হইয়ণও পরীক্ষা-প্রকটিত-উপায়-সহকারে সকল আপদ্ 
তুচ্ছ করির! পৃথিবীর সকল স্কানে আপিপত্য করিতেছে । 

পশ্রা1 স্বাভাবিক লৎ্স্কার অর্থাৎ পরীক্ষাদ্বার! অন- 
জিত স্বভাব-দন্ত জ্ঞান-শক্তি-সহকারে আপন ২ দেহ 

যাত্রা নির্বাহ করে। মনুষ্য স্বাভীবিক-স"স্কারের 
অধীন নহেঃ এব. এ জ্ঞানও মনুষ্যেতে উত্তমরূপে 

ব্যক্ত হয় না। মনুষ্যের জ্ঞান, শিক্ষা ও পরীক্ষার ফল। 

পরের শিক্ষাদ্থার] প্রান্ত কিন্থা আপনার পরীাক্ষাদ্বারা 
অজিত ভিন্ন অনেঠাপায়ে মনুষ্য কিছুমাত্র জানিতে পারে 

না। পরন্ত ভামা ও লিপিদ্বার। এক-কালিক-ব্যক্তির 

প্রকাশিত সুনিয়ম-সকল উত্তর ২ ব্যক্তির! অনায়াসে 

জানিতে পারিবাম় পরীক্ষা না করিয়। তত্তন্িয়মের ফল- 

ভোগ করিত্তে লক্গম হওয়াতে ক্রমশঃ সভ্যতার ভন্নতি 
অতি উত্তমরূপে হইতেছে । পাশ্তরা কেবল স্বাভাবিক 

স্.্কারদ্বার। চালিত হইবাতে ও স্থং পরীক্ষার ফল 
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প্রচার করিতে অক্ষম হওয়াতে তাহাদিগের বৃদ্ধির হাস 

বুদ্ধি হয় না| প্রথম ঝাঁক মসৌগাছি যে প্রকার নি- 
পুণতার সহিত চাক বানাইয়াছিল, এইক্ষণকার মৌমা- 

ছিরাঁও তাহাহইতে অধিক নৈপুণ্য-পুকাশ করে না। 

এ. নৈপুণ্যও তাহাদের পরীক্ষার ফল নহে;-শ্রদ্ধ 

স্বভাব-দত্ত জ্ঞান।| পরীক্ষার ফল হইলে তাহার 

ক্রমশঃ উন্ৃতি পাত: তাহা না! হইয়া মৌচাকের দোষ 

ওণ পুর্বাপর সমভাবে আছে। মনুষ্যের রীতি তদ্রপ 

নহে। দেখ, প্রাচীন অসভ্য ব্রাটনদিগের কুটীরহইতে 
এইক্ষণকার সভ্য ইপ্রাজদিগের অউ্রালিক কত সহন্পু- 

গ€ণে উত্তম ! 

মনুষ্য সর্ত্র উন্নতীচ্ছুক হইবাতে স্থানভেদে সভ্য- 
তার তারতম্য হইয়াছে । আদৌ মনুষ্য বনে মৃগয়া- 

দ্বার! মাস ও তত্রত্য বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া 
তদবলম্থনেই কাঁল-যাপন করে; এব লব্ব্্দা পশ্তু- 

অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়। আপন ২ অপত্যদিগকে শিক্ষা" 

দিবার ও বিদ্যাদি-অনুশীলন-করিবার লময়াভাব-পুযুক্ত 

তৎ্কর্মে মনোযোগ করে না । আপ নারাও য€্নামান] 

কুটীর ও দ্রোণী নিস্মাণ ভিন্ন অন্য কোন শিল্প-কর্ম- 
শিক্ষা, কিম্বা পরিচ্ছদ-কারণ পশ্ত-চম্ম এবণ ব্ল্ছল 

ভিন্ন অন্য কোন বস্ত প্ুস্বত করে না| তৎ্পরে গো, 

অশ্ব ও মেষাদিকে প্রান্ত হইলে তাহাদিগের দুগ্ধে ও 

সা"নে অর্রেশে পোষণ হইবার এব তাহাদিগকে 

চারণ করিতেও অধিক কাল ব্যয় ন1 হইবৰায় মনুষ্যের 

যথেষ্ট অবকাশ হয়। এ অব্কাশে স্বভাবতঃ কষ্সেচ্ছু 
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ব্যক্তির] উপস্থিত মেষাদির লোমদ্বারা বস্ত্রবৰবপন করি- 
তে নিযুক্ত হয়ঃ এব গৃহশনিষ্াণ করিতেও যথেষ্ট 
অবকাশ পাইয়|! অধিক-কাল-ব্যয়দ্বারা অধিক-পরি- 

শ্রমে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হয়। 
এই. প্রুকার কর্মে সকল মনুষ্য দম পরিশ্রম ও আগ্রহ 

প্রকাশ না করাতে মনুষ্যের অবস্থার গ্রুভেদ হয়। যে 

ব্যক্তিরা বহু-পরিশ্রম করত উত্তম গ্রহ ও নান।পুকার 
বন্ত্রাদি পুস্তৃত করে তাহারা অবশযই অন্যহইতে সান 

ও আদরণীয় হয়ঃ এব আপন ২ উত্তম গ্রহ-সকলের 

লৌন্দর্যয-বুদ্ধযর্থে তাহারা তত্রস্থ স্থান পরিস্কৃত করিয়া 
স্বশ্ব-গ্ুয়ৌজনীয় ও মনোভিমত সুদৃশ্য ফল-পুষ্পের রুক্ষ 
রোপিত করে । এই প্রকারে রূঢ় অসভ্যেরা প্ুথ- 

মে রাখাল, পরে ক্ষক হইরা আদিম ভুমণাবস্থা 
ত্যাগ করত পরক্সর নিকটে ২ দলবদ্ধ থাকিয়। গ্রামস্থ 
হয়। পরিশেষে কৃষিকর্মমে বিশেষ মনোযোগদ্ধারা 
আপন ২ ক্ষেত্রহইতে অধিক ফল লাভ করাতে উদৃদ্ত 

ফলে স্বহ জ্ঞাতি পরিজন গ্ুতিপালনে উত্তমরূপে পারগ 

হয়। এই, জ্ঞাতিপরিজনেরাও আপন * পরিশ্রমদ্বারা 

কেহ কুৃষিকর্মে, কেহ মেষাদি-চারণে, কেহ বস্ত্র- 
বপনে, কেহ বা গৃহ-নির্মাণাদি-কর্মে, নিযুক্ত হইব] 
গৃহস্বামিদিগের নয্নত্তি ওথা বল ও আধিপত্যের বুদ্ধি 

করে| কেহ ২ বা শিল্পাবদযা জ্যোতিবিদ্যাদিতে সনো- 
নিবেশ করত নভ্যতার বুদ্ধি করিতে থাকে; তদনু- 
রূপে এক জনের অনাবশ্যক কোন নম্নত্তি অন্যের 

অন্য কোন সম্পত্তির সহিত পরিবর্ত করণদ্বার বাণিজেযর 
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অস্কুর উৎপন্ন হয়, এব” পরে পরে বাণিজে)র বৃদ্ধিতে 
এক দেশের বস্ত অন্যদেশে চালন1 কারণ বৃহমৌকাদি 

পুপ্তত, ও তাহাকে চালন] কারণ জল, বায়ু, নদী, সমুদু, 

আকাশ, নক্ষত্রাদির স্বভাব, গতি ও অধর্মাদির অনুসন্ধান, 

তথ পরঙ্পর সুশীলতা ও নমৃতা ও শিষ্টতা ও মৌজন)- 
প্রকাশ, তথা বুদ্ধি ও জ্ঞান ও বিদ্যাদির আলোচনা, 

করিতে যাহাদিগের ষে প্রুকার আপ্নহ হইয়াছে তা- 

হার তদ্রপ সভ্যতা ও স্বচ্ছন্দতা ও সুখখভোগ করিতেছে। 

ইতি। 
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পারিভাষিক শবের নির্ঘণ্ট | 

অগ্রিদদ্প্রস্তর ; আগ্নেরপ্রস্থরঃ (৬ 9108010 1700]8.) অগপ্রি- 

সংযোগে উত্পন্ন প্রস্তর ১ ,. ১, ০১ 5০১১5১ 

অধিতাকা, (1%1)10 18100.) পর্জতের উপরিভাগস্থ সমভূমি, 
আন্তভালনাৎস। (1১700512000 (60001008110-) ১ ০৩ 

আন্মঃললিলবাহিনী নদী, (১০1)(07101)087 11৮95) ০০১ 

'অনন্পৃষ্পক, (6151)698810958) যে তরুর পুষ্প দর দহি- 

গোচর হয় না) ১০১ তি ১০ ৯৬ 

'অযনান্তরত১। (11101)105,) উ্তরায়ণাস্তবৃত, (101)19 রী 
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টন টি (11004607৮ 81)005 01 চর্ম দার 

সদশ্লিষট পর্বত, (1501760 20010.) ১০১ ডা 

টা বায়ুমগডল) (1505710) ০01 015 ৮120)10 জি 81) 

(0105) :251,.:551. 82 752 ৪78৬. 28৮ এ 

আগ্নেয়গিরি, (৬1০০০) যে পর্ধত অগ্নি উদ্গীরণ করে, 
আগ্নেরগিরির গহ্থ্রঃ (02200:) পর্ধতের ঘে স্থান দিয়া 

অগ্নলিনিগত হয়) ১৮2০ 2০৩ এ 2০.:% 

আগ্নের বায়ুঃ আগ্মেয় মৌসুমি, (897101) 103 78657, ) 

'আক্গাম] স্তর, (010১021715:0008 806000-) ০০ 5৩ 

আত্ললাস্তিক সমদূঃ (4.02000 0০০0১) আমরিকা ও ইউ- 

রোপ এব আফরিকার যধ)গত সমু, ** ১০ ৯০ 
'আন্তরি কসোতঃ (0 812) 01711101008 01 0109 00080,) 

আফরি ক, (0109). , ০১ ০০2১ ৩১25৮৩ 
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আলু, (51717110091) ঘৃর্ণমান ভার, ২৮. 55. . ৯ 85 

আমরিকা, (47006)108-) আহলান্তিক ও স্থিরসমূদেের মধ্যস্থ 
হহহ তি ২৮ ৩: ৬. ৯ 888 

আহ্িক-গতি, (1)177712] 20061020.) 

উত্স, (001,087) ফোয়ারা, ১১ ০১25 5ত5৩ 

উত্ক্ষিপ্ত-কম্পন১ (1১07)০7)0100118] 81700158017 2201)- 

0026) ভূমিকম্পনবিশেষ) ১০ ১০ ৩৩৩৩০ 
উদ্চিচ্-প্রদেশ, (13062101091 10010178) * ্ ১ ২. 

উপত্যকা (81165) ১. ১০255 টা কে 

একপত্রোষ্পনতিক, িতাডি775085 

কটাল, (91)11116 0100,) ০১ 555৩ রর 

করপ্রদায়িনী নদী, (12000৮2৮ 10501) নদীবাহ্িনী ব বা 
জালা দা. :5:52 ৪ ৯, 38248. তে 

কলঙ্গর, ($1)171]901) ঘ্বণমান জল; দহ, ও 

কুমেরুকেন্দ্র, (415057006 [)910) বা দক্ষিণকেন্দ্র- ১১ ১. 

কৃমেরুবৃন্ত১ (40682006 01019) কুষ়েক্রসমদ্রের উত্তর সীমা; 
দক্ষিণ কেন্দ্রহইতে ২৩11০ অক্ষাৎশ অন্তরস্থ কাস্পতরেখা- 
বিলের +$-.& 88 “8 

কুমেরু-সমদু, (0555 0০957) পৃথিসীর দক্ষিপকেন, 

চত্র্রর্তি সমদ্বুতঃ ১০০১০ 2 
কেন্দ্রমোতই, (১০14 নাহ কিউ ছইতে আগত 

তি 25. এ, ৪ ভুত ক. ১82 6 
ক্লাকশযস, (080023100) ১১ ১০১০ ০5 ত5 ০৩ 

গণ) (0:09) ১০ ১৮ ০5 ১০2০ 5৯ ৩৩ ২৭ 

গণগিহভুগোল, (1 দিদা €900£9])1)৮.) ** 

গিরিসঙ্কট, (00010 10885) ১০:১০ ০০০০৩ 
গীফাকালিকবৃষ্টির মণ্ডল, (190100 01 ৪11101016] 1211)) * * 

গীফমসমসুত্রনতী রেখ: সমগ্রীফরেখাশবে দেখত ০১ 

চিরনীহার'লীমা (3150%-])06) ১, ০০ 5০ ১৩৩৩ 
চিরনীহার-বাক্ছ) (09120101) ১০ ১525 2৩৩৭ 

চিরবৃদ্টিমগ্ুল, (10£1078 0: 00086%1)% পিতা), ৮ 

৫৪ 
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৯৫৭ 

চণস্ভর, (0৮017010109 8070000) ০০০১ 2০ 

জসকর ভূমি, (ড/260751)01),5 2525 2256 

জলপ্রপাহ, ($৮21010]1) ঝরণা, *. 

জলস্ম্ড, (৮4621800900) ১১5৯ 

জাতি, (১1)90105) ০. ১. ১5০০5 ০৩ 

জীনপ্রদেশ বা প্রাণিপ্রদেশ, 7251 ):05101)) 

জোয়ার) (1010) ১, 2 ৯০. . 4 

ঝরণা, (৬ 960171]) ভীলপ্রপাতঃ ১০০5০ 5০৮৩ 

আটে, (10100) ক্ষুদ্র লাহানন্ু না ধুলিধর. 

তাপমানমন্তু, (11077507006) ঘে যন্দ্ধারা তেছের টানি 
মাপ নিরূপিহ হয়ঃ ক  উ 

তৃপন্ীবীঃ (]11071)1০) নি যে সকল পশ্থ তুণ ভক্ষণ দিয় 
দেহ ধারণ করে, .. ১০ ১০০৩ 2ত৩ 

তৃতীরস্কর, (01205 নত টির ৪8৮ 4৪2 - 2 

ভ্রিকোণমণ্চলভূমি, (1)০11) ১. 
দরক্ষিণসমদু, (30980]) ১৫৪) কুমেরুমমূদ্র ও স্তারত-সমুদ্রু ও 

স্থির সম়দের মধ্যগত সমদু, রা 

দ্বিগভপশ্ব, (১1875010121 10001000701) 555 5৩5৩ 

দ্বিতীরস্তর, (১0০০91১01৮5 81007110000) 

দ্বীপ, (15120) পরিতঃ জলে বেফিত ভুমি, ১১১০১, 

দ্বিপত্রোত্পন্তিক১ (1)100901000)00115)., ০, 
দ্বীপব্যুহ, (4৮10011১01০) বছুদ্বীপের সমফিত .. .. 

ধুলিধ্বজঃ (1)111511)0) ০০ ১৭ 225০ 5ত5৩ 
নদী, (11৮01) .১ ০, 288০ ৬. 8 2 

নদীপ্রদেশ, (10০0: [34910) 7:55 6.4 
নদীবাহিনী, (100৮ 107), ই 

নদীমুশস্থ ভূমি, (19916) ভ্রিকোণমণ্ডল ভূমি, ১০ ০ 
নাদেয় ভ্রিকোণমণ্চলঞ (180৮1%6110 00108), ১০ ২০ 5৩ 

নিরক্ষবৃত্তঃ (0008007) ১০ ০১ ০52০ 5ত০ 

গীষমণ্ডল, (00110070100) ১০ ১০০০ ০০৩৩ 

নিব দেশ, (17817019558 01507106) ০5১০০ 5৩ 
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১৫৮ 

নির্বাত বা অস্থিরনারু মনল (19810). 01521520910 সা)1005 
2000. 0211)05.) ০২ 8 ভর, ভি, ১84 ক ৭৭ 

নীহারস্ফোট, তা 5, 6৩ 6০ 885 -2 ১ 

পর (1১(১101)18001)6 0৮700 01 201], ১. ১, ৭৫১৭৩ 

হন পৃর্থী, (২০৮ ৮0110) আমরিকাখন্ড ও তৎসমীপবর্থি 

৮৮০ সমফি নাম. ১১ ১১ ১০০০০০8 
নৈঞতবায়মণ্জল, (1১0819)) 0? ১, ড/. 00101205021) ৭৮ 

পর্জহত্ণী, (10111007011) 01)2010১) প্রাচীরবত দীগ পর্বত 

গাড়ি. ৬৬ 758 285. ৪ ৪৮ -, এজি, ভ। তি 

'পাদবিপক্ষ-স্থান। হি ৪ 458 ৫৬ 

পুর্দাব সাধন, (১5701706162 2300)00 ঠা 01)01117)১ .. ২ 

পুণসিক্াবন্থা, (১6000010)) ০০ ৩৩ *. ১০. 

গপ্রভীদীগন্ভ, (5 03৮010) 1310511)) লি সমদুগভ, ৪ 

প্রথমস্ভর5 (1১1170010৮0 10005), ১০ তত 55555৩ 

প্রলয়, (10018110)1) পথিবার অন্স্থান্ডেদ, ৪৪4৫ ৭ 

প্রশ্ুবণ, (26075107110), ও হি ৬৬ 

প্রস্তরীভততঅস্থি না রুগ্ন র্ নী 0180)) ১, ১৩৯ 

কৃত-খর্ম। (1১105510501 011780007) ০০ ০০০৮১০৮৯ 

প্রাকৃত-ভূগোল5 (1১)5৯102] (9000720)0)5) ১25০০ ২ 

প্রাচীগন্ভঃ (127560101 1305110) পুর্ধাঞ্চলস্থ সমদুগন্তঃ ১ 

চীনপূর্থীত (911 ৯০710) আনিয়া, আফরিকা, ইউরোপ 

এব ভন্বিকটস্থ দ্বীপসমুভের সমঞ্ি নাম, ক. ৪ 

প্রাপিপ্রদেশ বা জীবপ্রদেশ (£9910170%1 হি ১০ ১৩৬ 

প্রাবিড্নু ঘিমগ্ডল, (10103) 04 286010101৮0) ০ ০০১০৫ 

প্রায়োদ্বীপঃ (00101050122) যে ভূমির অধিকা*শ সমুদ্রে 

বেফিত).. ১, ১, ০১ 5০5555551558২ 

ফোর়ার1১ (100156217),) 5১ ০০০১০2555৬১ 

বগ) (012583) ১ ১০১০ ৩৩ ই 8 2৬৪ চিত 

বণ, (৬206) 85 9, 8৮01)0118101॥ ০৫ টা ১০ ০০ ১৪৩ 

বষাবিহীনদেশ, (94111098 0180106) ১১ ০০ ১০১০১০৯ 

বাণিজযবায়ূ, (]10-5800১) ১৮০৩ ১০১৮০১ প৬ 



৯৫০ 

হাহারত 10501107575. :8৬- 5. 5.5. ১82 

বাঠাবনভু-কলোল১ (960700-%250) ০, ১. ১০০৩ 

বাহালন্ত-মণ্চল, (36000-700100) ১২০০ ০৩ 
বাতাবভ-সোহঞ (900010-0009100) ১ ০ 

কান-11706).-25. ৪. ৬ 8৬ 25 এ ৬৪ 

বারবা-সোত, (1)0106002000 ৮৩2 522৩ 

বায়ব্য-বায়মণ্ডলঃ (1019৮. 01 . জা. ০17761৮0801 21) 

বায়নাবার ; বায়ল্য মৌশম, (০7৮07 ৮৮০৯৮ 0107,5007)) 

বাষ্পমান-নন্ব, 011107010)0607) যে যন্ত্র্ধার। লারস্ বাছ্সপের 

পরিমাণ নিদ্দিষট হয়। ০১ ০১ 555০ ৩৯ 

বিহঙ্গবগ, (৬৮০১) 

বৃ্িমান-হন্ লু, (1১101010067) যে ভা বৃষ্টির পানি 

নিদ্দিন্ট হয়, *. ১১ ২০ 5৩ 

৪5517710602. 4: ভি, জুত ৮, এ 

নেলোদন্ধমামা, (11118 2000) ০ ্ 

বেলোদ্ধসীমার কাল, (11100 01 10151) স2002) 

দি ত6701675,5. 45 -6- . ৮ ৪ ৬৪ 
ব্যকপুষসকঃ (1১1801029$707)008 07 010 চাটা 01207705) 

ব্যাবহারিক-ভুগোলঃ (00002 000805])1)0,) ১ 

ভারত-সযুদ্রুঃ (11/01400 0০০20)+) ভার তবষ ও দক্ষিণসমুদ্রের 
মধ্যগত সমুদৃ, ১. ১০০০ ০০০৩৩ 

ভূগগোলবিদা, (01000010155) ০০ 

ভূগোলবেন্তাঃ (0009৫717005) ০০ ০০2০ ০০ 

ভূতত্ৰবিদ্যা; ক্ষৌণী বদ), (0০0108,) পৃথিবীর পদাথের 
নিদশনবিদযা১,, ** ১০ 5০555 2৩ 

ভূমিবাযু, (18710 1)79020) ১. ১০ ১৩5৩ 

মগ্রগিরিত (১101)78)071110 00015) ১০০০ 5০১৩ ৩৩ 

অরাকটাল, (০81) 610১), ১২ ভি, লি, এ 

মরুভূমি, (1)080:1) তৃণৰি হীন াুকাপুণ ভূমি, ** ০ 
যা্সাদ। (00001507003) ১০ ৩ রা 

মানচিত্র (0191১) ঘে চিত্রে চিত্িত- পদার্থের দীঘপরস্থাদ- 
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১৬৩ 

পরিমাণ, ও দ্র তিন বা ততোধিক পদার্থ চিত্রিত হইলে 
ভাহার পরস্পরের অন্থর্ভা, যানদণ্দ্বার! নিরূপিত হই- 

তে পারে তাহার নামত ৮১. ১০০০০০০০১০০ ৩-৫৪ 
মাধ্যাকষণ, (012৮1620900) পৃথিবীর যে আকর্ষণ- জি 

প্রপুক্ত বারুতে উৎক্ষিপ্ত বন্্র ভূমিতে নিপতিত হয়। বস্দ- 
মাত্রেই এ শক্কি বর্ধমান আছে, এব ভদ্বারা সকল 
বন্দ পরস্পরকে আকষণ করিতেছে । ১১ ১১১১১০৫৫ 

মালয়ীন, 1%175785--25 ভ% ক, 4 ক এ ছি 

মৌগল, (১0001) ,, ১৮ ১২ ১৪৮ 

রোমন্তি ক, (1১017117801) মে পশ্ব সুক্ষ বন্দ ্জ উদসিরণ রি 

ভাহ1 প্নশ্চর্্ণ করে, ১১ ১৭ ৮০১৪৩ 
শীতকালিক- বৃষ্টির অঞ্চল) (10201) 0৭ মাতা নি ৯০. ১০৫ 

শেষব্সাধন) (4১217150021 10100109001 08.) *. ২ 

শ্রেণী, (0301)09) ১০ ০০ ১১৪৩ 

জঙ্গটস্থল; বা স্থলসক্ষট, তানি ) যে সঙ্ীণ স্বানদ্বারা 
দুই বৃহৎ ভূমিখ্ড সম্যক্ত হয় তাহার নাম, ** *১ ৫ 

সমগ্ীম্মরেখা, (1501)071 1170১) ০, 55 এপ ৯৭ 

সমমণ্জপ, (19100]1)07869 20009) ১ ৮০০৩ ৫ 

সমভুম্যনুসারী কম্পন বা উর্চিবৎ কম্পন, 17 

81)005,) ভূমিকম্পের কম্পনবিশেষ, ২, ০০০০ ২১ 
জায় ভামি। (11859). 55. ৪5 5:88 ৮ সুজিত এই ৪8 

সযশীতরেখাও (8001)01701)28] 11110) ৮. ০১০০ ০৩ ৯৭ 

সমদুজশন্থুকঃ (-127)010 91)0115) ২০ 22০2 2০5৩ ১৯১ 

সমুদুবাযু, (১০৪, 1):00%0) ১০ ১০১222০৮০৭৯ 

সয়োষ্রেখ্খা) (15061)0117)8] 1100১) ০ ১০555 ৯৭ 

সর্পাদিবর্গ, (10101) 5. ১০০০ ত০০০০৯১৩২ 

সাগরগাও (1121) 77597) ১০ ০০ 55৮৩25ত ১৭ 

সামুদ্িক ভ্রিকোপমণ্ডল, (11771000 0০118) ০১ ০ ০9০ 

সাময়িক বুষ্টিমগ্চল, (1601010 01 [67100108] 2210) ** ১০৬ 

সীতাকু্চ (1706 ৪]11)8) উদ্্রজলের উৎসঃ ** ০০ ১০ ৬২ 

লীমধর্মিক) (049090011)005) ০১ ১০ ০5৯০০ ১২২ 



১৬১ 

সুমেরুবুন্ত) (8000900017019,) উন্তর-কেন্দ্রহ ঈতে ২৩11০ 

অক্ষাৎশ অন্যরে স্থিত কম্পিত রেখাও ০০:১555 
সুমেরুসমদূ, (4১10000০০2১) রীনা উত্তর-কেন্দ্র- 

চতব্বর্তভি অশ্রু ১০০১৭ 2 

সুয়েরুকেন্দ্র, (০0) রি বা উ্রকেন্্র, ছাঃ 

জ্কন)জীবা, (11011020112) ০০ ০০ ০০০০ 

স্তর, (১০/00120-) ১5১০ ০৩ ৫ 

স্থির সয়দু, (1১40150 0092:03) চীনদেশ ও তারিরিভার 
মধ্যগত সমদুত ১ ০০ ০2৩ 

স্বলচন্মা রিনা তাহ পভ এ ৬, 

হিমমণ্চল, (41000 701)0)), ১ ১০ ০55০ 5৩5৩ 
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শুদ্ধিপত্র ৷ 

১১ পৃষ্ঠে ৪ পক্ছ্রিতে “শক্তিদ্বারা” শব্দের পরিবর্তে “শক্তি” শক হইবে 

১৩, ১৮ ১, “সকল ৪ পর্বত শ্রেণী”, “সকল পর্ত শ্রে" 
গির ণ? 

25 35 ১৯ তাহার ১১ «তাহার? 

22 2৮ ২৯ «নিরূপণ? . «নিরূপিত» 
১৯ ৯ ধাত নিমানাদি . এ্ধাত-নিসুবাদি 

২৯ ১৯ £€ আমরিকা দেশের” ১১ «আমরিকাদেশের? 

৩৭ ১৭ «বহিত হইয়া? ১ “বাহিত হইয়া” 

৫০ ২৩ “হাস? ১ হানি 

৫৪ ১, ১ “বায়” ৪: এগ্রিয়িন 

৭8 3) ৪ ৫ শুবক ?? রর “সুক্ষম” 

৭৫ ১ ৪ “তদনুরূপ হইবে”. ৮ “তদনুরূপ ? 
৭৭ ১) ৭ «“বাণিজীযবায়? ১ *বাণিজ্যবায়ূ” 

»১ ১১ ১৪ “নির্বাত ও অস্থির বায়ু “নির্বাত' বা %আঅ- 

মণ্ডল ». স্থির বাযুমণ্ডল; 

৭৮ ১) ২২ ০৮ “পূর্বে উক্ত: “ বিবিধাথ-সঙ্গহ 
পত্রে উক্ত? 

৭৯ ৯৯ “তাহাতে” * তাহাতেই” 

৮৮ ৫ “ছল ত্বন্থ” € ভীলস্ত্ড + 

১৮ .. “রঙ্পরে ্রঙ্গপরে: 
৯৬ ও ৯৭ পৃষ্টে যে২ স্থানে “সমসুত্র ? ও « উষ্তসমসুত্রবত্তী ” 
শব্দ আছে, তৎপরিবর্বে “ সমোষ্রেখা” এব « গ্রীফসমনূত্রবতী? 
শবের স্থানে «সমগ্রীফরেখা” ও *শীতসমসুত্রবতী ” শব্দের 
পরিবর্তে *সমশীতরেখ1” শব হইবে। 










